DĚTSKÝ DEN S ARMÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY LETOS POPRVÉ
VE SPOLUPRÁCI SE SLOŽKAMI INTEGROVANÉHO
ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU
přes 30 kusů moderní vojenské techniky ● vrtulník Zdravotnické záchranné služby
Jihočeského kraje ● velkokapacitní mobilní rentgen Celní správy ●
výstava dobových uniforem a výzbroje z doby Rakouska-Uherska ●

vstup ZDARMA
VOJENSKÁ TECHNIKA: pyrotechnické vozidlo LOV IVECO 4x4 – EOD, nakládač-rýpadlo
univerzální JCB 4CXSM APC TL PS, zdravotní vozidlo LAND ROVER DEFENDER 130 ZOP a LOV
IVECO 4x4, Tatra 815 - tahač + podval, odminovací souprava Božena 5, motorka vojenské policie
BMW R1200 GS, FORD Focus a Škoda Octavia vojenské policie, přepravník minometu Tatra 815-7
PRAM, kolové bojové vozidlo pěchoty Pandur II 8x8 KBVP, střední nákladní terénní automobil
Tatra 810, lehké obrněné vozidlo LOV IVECO 4x4, osobní terénní automobil TOYOTA HILUX,
samohybná kanónová houfnice vz. 77 DANA, osobní terénní automobil UAZ 469, radiolokátor ST68, protiletadlový raketový komplet RBS-70, lehké obrněné vozidlo DINGO 2, čtyřkolka Linhai
ÚTV 700, Tatra 815 - 7 CAS 30 voj. hasičské jednotky, BIOROVER B2 + přívěs (Land Rover
Defender 130) nebo BIOROVER 110-M + přívěs (Land Rover Defender 110), pyrotechnický robot,
a další
NOVINKY DĚTSKÉHO DNE S ARMÁDOU ČR A SLOŽKAMI IZS 2022
o poprvé za účasti Hasičského záchranného sboru, Zdravotní záchranné služby
a Celní správy ČR
o vrtulník Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje
o velkokapacitní mobilní rentgen Celní správy ČR
o výstava tzv. "malého ležení", vojenských uniforem a některé výzbroje Rakouska-Uherska
z let 1914 – 1918
o improvizovaná kancelář dobové četnické stanice
o žesťový kvintet Ústřední hudby Armády České republiky
o americké armádní vozy z II. světové války

3. a 4. června bude Výstaviště v Českých Budějovicích patřit dětem. Dvoudenní DĚTSKÝ DEN
S ARMÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY proběhne letos poprvé ve spolupráci se složkami
Integrovaného záchranného systému. A jako tradičně - vstup je opět ZDARMA.
„Dětský den s Armádou ČR, který pořádáme společně s Krajským vojenským velitelstvím již
počtvrté, se už napevno zařadil do kalendáře vedle našich tradičních akcí, jako je výstava HOBBY
nebo Země živitelka. Každoročně se oslava Dne dětí na našem Výstavišti těší velké oblibě jak u
dětí, tak i dospělých návštěvníků. Armádní technika je velkým lákadlem, v kontextu dnešní doby
ještě víc, “ říká Mojmír Severin, předseda představenstva Výstaviště České Budějovice a.s.
MODERNÍ VOJENSKÁ TECHNIKA
Od pátku bude v areálu českobudějovického Výstaviště k vidění přes 30 kusů vojenské techniky
od všech útvarů Jihočeského kraje a také hostujícího 13. dělostřeleckého pluku z Jinců.
Návštěvníci se můžou těšit nejen na statické, ale i dynamické ukázky, ať už v Národním pavilonu
Z, tak i na hlavní trase areálu. Z vojenské techniky to bude například lehké obrněné vozidlo
DINGO 2, které je speciálně zkonstruováno především pro specifické nasazení v rámci
zahraničních misí a má vysokou odolnost proti minám, dálkově ovládaný samojízdný
odminovací stroj BOŽENA 5, protiletadlový raketový komplet RBS-70, pancéřované
víceúčelové pyrotechnické vozidlo IVECO 4x4, kolová bojová vozidla pěchoty Pandury,
radiolokátor ST-68U CZ sloužící k radiolokačnímu průzkumu a zjišťování především nízko
letících cílů, a mnoho další vojenské techniky a vybavení. Vojáci s sebou budou mít i ruční zbraně
nebo pyrotechnický oblek, k prohlédnutí bude i motocykl a vůz vojenské policie.
„Dětský den s Armádou ČR a složkami IZS je skvělou příležitostí pro společnou prezentaci
vojenských útvarů a složek IZS působících v jihočeském regionu a jsem rád, že se nám spolu
s Výstavištěm České Budějovice i všemi dalšími organizátory daří, po dvouleté odmlce způsobené
covidem, pokračovat v této již tradiční akci, zejména v době, kdy sousloví 'být připraven' nabývá na
vážnosti,“ uvádí ředitel Krajského vojenského velitelství České Budějovice, plukovník Alois
Urban.
CELNÍ SPRÁVA, ZÁCHRANNÁ SLUŽBA A PROFESIONÁLNÍ HASIČI
Letos poprvé je přislíbený vrtulník Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, Celní
správa veřejnosti představí velkokapacitní mobilní rentgen, pomocí kterého celníci kontrolují
kamiony a kontejnery. Velkokapacitní mobilní rentgen dokáže jednoduše odkrýt skrýš
s kontrabandem a během několika minut prohlédnout celý náklad.
KRAJSKÉ KOLO BRANNÉHO ZÁVODU POKOS
V rámci Dětského dne se uskuteční v pátek krajské kolo branného závodu POKOS (Příprava
občana k obraně státu) „Zvedněme děti od počítačů“, kterého se účastní žáci základních škol
druhého stupně. Soutěž závodníky prověří po stránce fyzické, psychické, i jejich schopnost
spolupracovat. Branný závod připravuje Krajské vojenské velitelství České Budějovice ve
spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje a Československou obcí legionářskou, letos
poprvé pod záštitou primátora statutárního města České Budějovice Jiřího Svobody. Vítězná
družstva krajského kola postupují do celostátního kola „Battlefield“.
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