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HLAVNÍ PROGRAM:

HLAVNÍ PROGRAM:

DOBROŠOV 10:00 – 18:00 hodin
Výstavy a prezentace provozovatelů
pevnostních muzeí z České republiky i
ze zahraničí:
• stánky vystavovatelů v interiéru
pevnosti i na povrchu
• bojová technika před srubem Zelený
• výstava „Čs. armáda 1938
v miniatuře“
• prohlídky srubu Jeřáb včetně otevření podzemí s odvodňovací štolou
a závalem
• výstava uniforem
• odborné výklady u objektů naučné
stezky
• setkání s badateli a autory literatury o opevnění

BŘEZINKA 10:00 – 19:00 hodin
• předvedení střeleb z Březinky ve
13:00 a 16:00 hod.
• ukázky výcviku čs. armády v roce
1938, dobová vojenská technika
• představení výstroje a výzbroje jednotlivých složek čs. armády (pěchota, jezdectvo, útočná vozba, chemické vojsko, četnictvo) s odborným
výkladem
• dobový život v polním vojenském
ležení
• netradičně pojatá prohlídka Březinky při spuštěné elektrocentrále a filtroventilaci (kromě doby ukázek
střeleb, poslední vstup vždy 45 minut před zahájením ukázky)
• prohlídky pěchotního srubu N-S 81
Lom
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Podrobnější informace: www.brezinka.cz
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Pro akce na Dobrošově a na Březince je možné si u obou pevností koupit společnou zvýhodněnou vstupenku ve výši 60,- Kč pro dospělé a 30,- Kč pro děti (platí i
pro vstup do obou objektů).
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Pořadatelé: Regionální muzeum Náchod a Klub vojenské historie Náchod
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Doprovodný program: Muzeum studené války Kahan III, otevřeno od 10:00 do
12:30 hod a od 14:00 do 19:00 hod.
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