
Akce Den československé obce legionářské - Stříbro 2012  

 

Termín: 22.9.2012 

Lokalita: okraj města Stříbra směr Svinná 

Pořadatel: KVO Stříbro 

 

Dne 22.9.2012 bude na okraji města Stříbra směrem na obec Svinná v linii LO 

uspořádán II. ročník Dne Československé obce legionářské, který návštěvníkům představí jak 

historickou vojenskou techniku, tak také bojové ukázky událostí v této lokalitě před začátkem 

II. světové války.   

V dopoledních hodinách odjede kolona historických vozidel a účastníků v uniformách 

na náměstí do Stříbra, kde před budovou městské radnice proběhne pietní akt. Odpoledne se 

pak na okraji města směrem na obec Svinná odehrají dvě historické ukázky a defilé vojenské 

techniky. Vstupné pro diváky je dobrovolné.  

Akci organizuje KVO Stříbro (Jiří Pitoňák, mobil 732 425 449, e-mail: 

jiri.pitonak@quick.cz a Klub Muzea na demarkační linii v Rokycanech (Radka Vávrová 

mobil 736 119 461 email: radka.vavrova@email.cz). Na termín konání akce je zřízena 

dočasná střelnice – počítejte s kontrolou na zbraně! 

Příjezd klubů možný od pátku 21.9.2012, registrace proběhne v pátek od 17,00 do 

21,00 hodin a v sobotu od 7,00 do 8,30 hodin v místě konání. Ze strany pořadatele pro Vás 

bude zajištěna v pátek večeře formou uzenin na ohništi, v sobotu snídaně a čaj, k obědu guláš 

do vlastních ešusů. Vše vydáváno přímo v prostoru konání akce.   

 
Časový harmonogram akce - účastníci: 

 

Pátek  21.9.2012 

17,00 - 21,00 prezence KVH (výdej potravin pro snídani) 

zajišťuje Radka Vávrová (mob. 736 119 461) 

19,00  – 21,00  večeře 

 

Sobota 22.9.2012  

7,00– 8,30  prezence KVH (výdej snídaně), vlastní ešusy na čaj!!! 

9,30  Rozprava v uniformách 

10,15  Seřazení kolony a vojska k odjezdu na Masarykovo náměstí (pojedou ti, kteří budou 

v uniformách Československé branné moci na dobové technice) 

10,30  Odjezd kolony na Masarykovo náměstí 

11,00  Pietní akt – Masarykovo náměstí 

11,30 – 12,30 Oběd – nutné vlastní ešusy na guláš!!!  

13,00   Výdej munice v prostoru tábora Klubu VM  Rokycany (zajišťuje Marcel Hoblík) 

13,30  Rozmístění vojsk a techniky na stanoviště před ukázkou 

13,45   Slavnostní zahájení 

14,00  Ukázka – jak to bylo 

14,45   Defilé techniky a ukázka – jak to mohlo být 

16,00   KONEC UKÁZKY! (nutné dodržet z důvodu ukončení uzávěry silnice) 
16,00  Prohlídka dobových táborů, historické techniky a LO ŘOP 

 

Munice, náhrady a strava budou vydávány v počtech, které byly předem sjednané. 

Zúčastněná technika na čs. straně: policejní autokar Walter, zmobilizovaný autobus Škoda 104, Škoda 

150 + KPUV, Škoda 150 Sanita, Škoda 903 Superb, Tatra 57K, Praga 500 BD, ČZ 350, ČZ 100. 
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