Výlet s klienty NZDM Rachot na Dny NATO 2012.
V tento den se realizoval plánovaný výlet s klienty NZDM Rachot na Dny NATO 2012 na letiště Leoše
Janáčka v Ostravě Mošnově.
Dny NATO jsou největší letecko-armádní a bezpečností akcí ve Střední Evropě a tak jsme tuto akci
využili a uskutečnili s klienty výlet, stejně jako loňský rok. S mládeží jsme se sešli ráno před 7 hodinou
na vlakovém nádraží v Šumperku, odtud jsme pokračovali do Studénky a dále kyvadlovou
autobusovou dopravou přímo na letiště. Tam na nás již čekalo první z řady vystoupení leteckých
pilotů z řad členských zemí leteckých sil NATO. Největším lákadlem tohoto dne byla letecká ukázka
bombardéru B-52 Stratofortress („Létající pevnost“), která většinu účastníků oslnila. Dalším skvělým
zážitkem pro všechny bylo vystoupení letecké akrobatické skupiny Red Arrows, která vystoupila po
roční odmlce (z důvodu nehody při vystoupení a úmrtí dvou členů) a poprvé vystoupila až nyní na
tomto leteckém dni. Za zmínku stojí také to, že tato skupina se skládá s nejlepších leteckých
profesionálů z celé Anglie a tudíž i z těch nejlepších na světě! Dalšími lákadly na této letecké show
bylo představení řady typů stíhacích letounů, z nichž nejlepší výkon předvedly stíhači letounů Mirage2000 a Su-22. Posledně jmenovaný typ letadla, který byl předveden ve dvojici, ukázal divákům průlet
v rychlosti blížící se rychlosti zvuku, což bylo velmi poutavé, avšak náročné na sluch. Shlédli jsme také
mnoho ukázek, např. zteč mechanizované brigády, a dalších pozemních a leteckých dynamických
ukázek a také rozsáhlé statické ukázky armády, policie, ostravské městské policie, celní správy, hasičů
a dalších bezpečnostních či záchranných složek.
Celou akci hodnotíme jako velmi zdařilou, vyšlo nám pěkné počasí a na zpáteční cestě jsme s klienty
zažili i řadu humorných situací. Na našich klientech bylo vidět, že byli plni zážitků, o kterých si ještě
několik dní v klubu Rachot vyprávěli. Již teď se všichni těšíme na další ročník Dnů NATO.
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