Mimořádná společenská událost – největší společná akce AČR,
civilních subjektů, klubů vojenské historie a historických
vojenských jednotek mimo vojenské výcvikové prostory

„MOBILIZACE–CIHELNA 2006“
Pátek 11. 8. 2006
V době od 8.00 do 13.00 hodin proběhne spanilá jízda vojenské historické a bojové techniky
s osádkami v dobových uniformách okolními městy a obcemi. Trasa: 8.00 Vojenské muzeum
Králíky – Lichkov – Mladkov – Vlčkovice – Pastviny – 9.10 – 9.30 Žamberk – Lukavice – 9.45 –
10.05 Letohrad – Šedivec – 10.35 – 10.55 Jablonné nad Orlicí – Červenovodské sedlo – 11.55
– 12.15 Červená Voda – 12.35 – 13.00 Králíky.
14.00–17.00 Generální nácvik akce
18.00–22.00 Kulturní večer na náměstí v Králíkách:
18.00 Slavnostní zahájení na náměstí
18.10 až 19.00 Vojenská posádková hudba + mažoretky DIXI STONAVA
19.20 až 19.50 Skupina NO ENTRY
20.00 až 21.00 Skupina ŠALALALALI
21.00 až 22.00 Skupina ESTRÁDNÍ ORCHESTR PETRA MALÉHO
Celý den – v době cca od 9.00 do 19.00 hodin možnost návštěv muzeí čs. opevnění
v Králické pevnostní oblasti a Vojenského muzea Králíky

Sobota 12. 8. 2006 – hlavní ukázkový den s bojovými ukázkami
08.00–09.15
09.00–09.30
10.00–10.30
10.30–10.50
10.50–12.20

12.20–12.35
12.35–12.55
12.55–13.15

ZAHÁJENÍ
ranní koncert Vojenské posádkové hudby na náměstí v Králíkách
přivítání čestných hostů na radnici hejtmanem Pardubického kraje a starostou
města
slavnostní zahájení akce s průletem L-39
PREZENTACE ROTY AKTIVNÍCH ZÁLOH
ukázka výcviku roty Aktivních záloh
PREZENTACE HISTORICKÝCH KLUBŮ
ukázka historického boje z roku 1938
– téma „Tak to bylo…“ a „Tak to mohlo být…“
PREZENTACE KLUBU CELNÍKŮ ORLICKO
dynamické ukázky příslušníků Celní správy České republiky
BLOK DEMONSTRAČNÍCH JÍZD
prezentace současné techniky AČR
PREZENTACE HISTORICKÝCH KLUBŮ U.S. ARMY
„Na cestě do Říše…“ ukázka přepadení a boje spojenecké kolony
PREZENTACE VOJENSKÉHO MUZEA KRÁLÍKY

13.15–13.45
13.45–14.30
14.30–16.00

Ukázka bojového cvičení techniky Vojenského muzea Králíky
BLOK DEMONSTRAČNÍCH JÍZD
historická vozidla klubů vojenské historie, sběratelů vojenské techniky a
vystavovatelů
OPAKOVÁNÍ PREZENTACE HISTORICKÝCH KLUBŮ
ukázka historického boje z roku 1938
– téma „Tak to bylo…“ a „Tak to mohlo být…“

Celý den – v době cca od 9.00 do 19.00 hodin možnost návštěv muzeí čs. opevnění
v Králické pevnostní oblasti a Vojenského muzea Králíky (zvláštní autobusová linka
z Králík na dělostřeleckou tvrz Bouda)

Neděle 13. 8. 2006 – den muzeí a památníků v Králické pevnostní oblasti
Celý den – v době cca od 9.00 do 19.00 hodin možnost návštěv muzeí čs. opevnění
v Králické pevnostní oblasti a Vojenského muzea Králíky (zvláštní autobusová linka
z Králík na dělostřeleckou tvrz Bouda)

Další důležité informace:
V době konání akce bude v prostoru u předváděcí plochy zřízen ukázkový dobový spojenecký
tábor, ve kterém návštěvníci uvidí historickou spojeneckou vojenskou techniku, ukázky součástí
polního ležení a jeho zajištění.
„CIHELNA 2006“ je třídenní vzpomínkovou akcí s bohatým programem, určená všem příznivcům
vojenské historie, zájemcům o tématiku obrany státu, ale i těm, kteří si chtějí připomenout 70.
výročí zahájení výstavby čs. opevnění na Králicku. Těm, kteří si chtějí v klidu vychutnat a
prožít celou programovou nabídku doporučujeme účast na akci od pátku do neděle.
V Králické pevnostní oblasti (KPO) je dostatečná kapacita ubytovacích a stravovacích možností
(města Králíky, Červená Voda, Jablonné nad Orlicí, Klášterec nad Orlicí, Žamberk a okolní obce:
http://www.orlicko.cz/ubytovani/?&trmn=0|). Budete tak mít v pátek příležitost navštívit
dělostřeleckou tvrz Bouda a vychutnat si v poklidu kompletní prohlídku tohoto v největším rozsahu
zpřístupněného
objektu
čs.
opevnění
z let
1935–1938
(http://www.armyfort.com/cz/infocentrum.php?id=15), uskutečnit prohlídku Vojenského muzea
Králíky a večer se účastnit kulturního programu na náměstí v Králíkách. V sobotu pak máte
možnost plně se věnovat bojovým ukázkám a bohatému programu na předváděcí ploše u
Vojenského muzea Králíky, po jeho ukončení ještě stihnete návštěvu některého z pevnostních
muzeí, která prodlouží provozní dobu (většinou do 19.00 hodin). Celou neděli pak můžete věnovat
návštěvám a prohlídkám všech dalších pevnostních muzeí v KPO, která při příležitosti akce
„CIHELNA 2006“ chystají celou řadu novinek a překvapení. Přístupové trasy a další informace
najdete na: http://www.armyfort.com/cz/infocentrum.php?id=11 .

• Znovu upozorňujeme, že bojové ukázky proběhnou pouze v sobotu 12. 8. 2006!
• Aktuální informace o akci najdete na adrese: www.armyfort.com
• Informace o Králické pevnostní oblasti (historie, pevnostní muzea, přírodní a turistické
zajímavosti) a poskytovaných službách návštěvníkům (ubytování, stravování…) jsou umístěny
na adrese: www.armyfort.com/cz/infocentrum.php?id=11 nebo stránkách města Králíky:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

www.kraliky.cz/main.php?action=ubytovani&id=4; případně na stránkách Klubu Bouda:
www.tvrz-bouda.cz (Turistické informace) a jsou průběžně aktualizovány.
Své dotazy na program akce můžete zasílat také na adresu: muzeum@armyfort.com
Další dotazy na informace o ubytování, stravování, dopravě, službách… směřujte na
Informační centrum Městského muzea Králíky: info@muzeumkraliky.cz
Sedm dní před konáním akce je možné získat nejaktuálnější informace, nebo odpovědi na
dotazy, na telefonním čísle 465 632 466 (TIC čs. opevnění ve Vojenském muzeu Králíky).
Na příjezdech do města Králíky budou v sobotu 12. 8. 2006 zřízena záchytná parkoviště. Až na
předváděcí plochu nelze přijet automobilem, od parkovišť počítejte 5 až 20 minut pěší chůze –
dle té které parkovací plochy.
Prostor ukázky bude zajišťován bezpečnostní službou, vstupenky je nutno mít stále při sobě.
Vstupné celodenní na sobotu: děti do 15 let 50,- Kč, dospělí 100,- Kč, rodinná vstupenka
220,- Kč /2 dospělí a max. 3 děti/ (platí pro program a ukázky na předváděcí ploše u
pěchotního srubu K – S 14 „U Cihelny“, dále jako vstupné do Vojenského muzea Králíky
a pěchotního srubu K – S 14).
Ve všech ostatních muzeích platí místní vstupné, nikoliv shora uvedené vstupenky
(vstupné je různé dle lokalit, pohybuje se od 10 do 70,- Kč za dospělou osobu podle rozsahu
prohlídky, nebo bývá dobrovolné).
V sobotu a neděli bude zvláštní autobusová linka přepravovat zájemce na prohlídku
dělostřelecké tvrze Bouda (největší rozsah prohlídek pevnostního podzemí Z LET 1935–1938 v
ČR), z Králík až ke vchodovému srubu tvrze.
Pro návštěvníky bude zajištěno občerstvení přímo na předváděcí ploše a ve městě Králíky,
v menší míře i na dalších přístupných lokalitách.
Zájemcům bude k dispozici prodej literatury s vojenskou a pevnostní tématikou, dále pohledů,
hraček, předmětů pro sběratele a deaktivovaných zbraní a jejich replik. Na akci bude
k dispozici i několik speciálních nabídek, např. repliky odznaků čs. armády ze 30. let XX.
století, repliky výzbroje, Pevnostní víno z produkce Znovínu Znojmo a.s., Králický pevnostní
rum, speciální výhodný cenový balíček s publikací Val na obranu republiky a Přepadení a
mnoho dalšího.

