CELÝ AREÁL VÝSTAVIŠTĚ ZAPLNÍ ARMÁDNÍ
TECHNIKA
ZÚČASTNÍ SE VŠECHNY VOJENSKÉ ÚTVARY JIHOČESKÉHO
KRAJE

25. a 26. května proběhne na Výstavišti v Českých Budějovicích už 2. ročník
DĚTSKÉHO DNE S ARMÁDOU ČR, který pořádá Krajské vojenské velitelství České Budějovice
spolu s Výstavištěm. Téměř v celém areálu bude vojenská technika všech vojenských útvarů
Jihočeského kraje.
„Jsme velmi rádi, že se podařilo vytvořit tradici ve spolupráci s armádou České
republiky. Letos se podaří zaplnit téměř celý areál Výstaviště od hlavní brány až k pavilonu Z,
k vidění bude několikanásobně víc vojenské techniky než minulý rok. Vstup je oba dny
ZDARMA. Věříme, že program, který připravila armáda, tak i ten doprovodný, bude pro
návštěvníky zajímavý a lákavý,“ uvádí obchodní ředitel Václav Polan.
„Když jdu někdy po Českých Budějovicích v uniformě, všímám si lidí, kteří se za mnou
překvapeně otáčejí. Zjevně si myslí, že vidět vojáka je dnes velmi výjimečné. Jihočeský kraj se
však může pyšnit mimo jiné tím, že je zde soustředěná značná část naší armády. A o tom se
právě v pátek a sobotu můžete přesvědčit na Výstavišti v Českých Budějovicích. No, a když už
mluvit o armádě, musím s hrdostí připomenout, že Československá armáda vznikla 30. 6.
1918 a čeští i slovenští legionáři v zahraničí byli tou hybnou silou, která položila základy

vzniku Československé republiky v říjnu téhož roku,“ řekl ředitel Krajského vojenského
velitelství České Budějovice plukovník Alois Urban.
Vojáci s sebou přivezou například pandury, pyrotechnického robota Talon,
odminovací komplet, granátomet, kulomet, vybavení odstřelovače, obrněné vozidlo Dingo,
minový vrhač atd.
V pátek v 10 hodin odstartuje u pavilonu C1 branná soutěž „Zvedněme děti od
počítačů“. Závod je určený pro žáky druhého stupně základních škol, kteří se do krajského
kola probojovali z oblastních soutěží a je inspirovaný výcvikem výsadkářů ve Velké Británii
během 2. světové války. Díky spolupráci s Československou obcí legionářskou vítězné
družstvo postoupí do celostátního finále Battlefield.
Legionáři se Dětského dne nejen přímo zúčastní, ale přivezou s sebou i výstavní
expozici k 100. výročí vzniku republiky. Vojenskou techniku pak doplní výstava fotografií
z vojenských misí.
Vedle DĚTSKÉHO DNE S ARMÁDOU ČR se oba dva dny koná Bambifest – celostátní
akce zaměřená na prezentaci aktivit dětských sdružení a středisek volného času. Vystoupí
dětské taneční, pěvecké, hudební a divadelní soubory, k zapůjčení budou elektrokoloběžky,
skateboardy, po oba dva dny bude fungovat miniškolička práskání bičem nebo střelba z luku.
Dvoudenní DĚTSKÝ DEN S ARMÁDOU ČR, který začíná v pátek i v sobotu od 9 hodin,
zakončí v sobotu v 17 hodin koncert Milana Peroutky a kapely Perutě.
Vstup je pro všechny zdarma. Více informací na www.vcb.cz nebo na FB Výstaviště
České Budějovice.
Informace s využitím tiskové zprávy AČR.
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