CELÝ AREÁL VÝSTAVIŠTĚ ZAPLNÍ ARMÁDNÍ TECHNIKA
30 kusů vojenské techniky od všech útvarů
dislokovaných v Jihočeském kraji
▪ VSTUP ZDARMA ▪
24. a 25. května proběhne na Výstavišti v Českých Budějovicích 3. ročník DĚTSKÉHO DNE
S ARMÁDOU ČR, který pořádá Krajské vojenské velitelství České Budějovice spolu s Výstavištěm.
Od pátku bude na Výstavišti k vidění celkem 30 kusů vojenské techniky od všech útvarů
dislokovaných v Jihočeském kraji. Návštěvníci se můžou těšit na Pandury, vozidla Iveco a Dingo,
protiletadlový komplet RBS, ukázky ručních zbraní, pyrotechnický oblek EOD 9, pyrotechnický robot
Talon, minový vrhač MV 3, motocykl BMW Vojenské policie a další techniku.
V sobotu 25. května pak program celé akce zpestří koncert big bandu Ústřední hudby
Armády České republiky v Pivovarské zahradě. Své propagační stánky budou mít vojenští náboráři
z Rekrutačního pracoviště v Českých Budějovicích, Vojenská zdravotní pojišťovna a Armádní sportovní
centrum Dukla. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet střelecký nebo veslařský trenažér. „Velmi si
vážíme toho, že nám Výstaviště České Budějovice umožnilo ukázat veřejnosti, jak jsou vojenské
útvary na jihu Čech připraveny k plnění svých úkolů, ať už při obraně vlasti nebo při mimořádných
situacích,“ řekl ředitel Krajského vojenského velitelství České Budějovice plukovník Alois Urban.
V rámci Dětského dne s Armádou proběhne v pátek přímo na Výstavišti krajské kolo
branného závodu „Zvedněme děti od počítačů“ pro žáky druhého stupně základních škol
Jihočeského kraje. Soutěžit bude celkem sedmnáct 6-členných družstev v celkem sedmnácti

disciplínách, které závodníky prověří po stránce fyzické, psychické i jejich schopnost spolupracovat.
Branný závod připravuje již třetím rokem Krajské vojenské velitelství České Budějovice za vydatné
pomoci Krajského úřadu Jihočeského kraje. Vítězná družstva krajského kola postupuji do celostátního
kola Battlefield pořádaného Československou obci legionářskou.
Současně proběhnou panelové výstavy v pavilonu B4 – „T.G. Masaryk a armáda“, „Operace
Silvar A“ o jedné z nejúspěšnějších válečných operací ze začátku roku 1942.
„Třetí ročník Dětského dne s armádou ČR nabízí zcela unikátní přehlídku vojenské techniky,
která, jak si dovolím tvrdit, nemá v jižních Čechách obdoby. Nabitý program dotváří Bambifest, akce
plná her, soutěžení a především představení volnočasových spolků dětí a mládeže,“ uvádí projektová
manažerka akce Tereza Benešová z Výstaviště České Budějovice.
BAMBIFEST je celostátní akce zaměřena na prezentaci aktivit dětských sdružení, středisek
volného času a dalších subjektů, které organizují volný čas dětí a mládeže. Součástí bude program pro
děti, rodiny, spolky, školy a školní družiny: přehlídka dětských tanečních, pěveckých, hudebních
a divadelních souborů, losování o ceny na pódiu, elektrokoloběžky, elektroboardy, venkovní
Lasergame, vysoká lezecká stěna, boulderová lezecká stěna, indiánské teepee, střelba z luku, rodeo
býk, zorbingové koule, kurzy angličtiny pro děti, montessori aktivity pro děti, výroba buttonů,
výtvarné tvoření, chemické a fyzikální pokusy, jízdy na lodích a mnoho dalšího.
Dvoudenní Dětský den s Armádou ČR a Bambifest, kdy začátek je oba dva dny vždy v 9 hodin,
zakončí v pátek v 17 hodin koncert Vojty Drahokoupila.
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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