V Liberci 11. března 2013

Tisková zpráva
Oslavu svých dvacetin
zahájila armáda v Liberci
Ukázkami vojenských technik i dovedností a řadou soutěží pro děti zahájili vojáci Armády České
republiky ve sportovní hale Dukly Liberec v pondělí 11. března Týden s armádou. Akce potrvá
v Liberci až do neděle 17. března.
Připomenout dvacet let od založení Armády České republiky je hlavním cílem akce Týden s armádou.
Přehlídka ukázek techniky, výzbroje, bojového umění, soutěží i projekce filmů se letos uskuteční
v Liberci vůbec poprvé. Vedle Liberce se odehraje ještě v Kyjově, Plzni, Litoměřicích, Karlových Varech
a Táboře. Program bude probíhat hlavně v Kasárnách Jana Žižky na Štefánikově náměstí.
Týden s armádou zahájili v pondělí 11. března vedle primátorky Liberce Martiny Rosenbergové, která
nad akcí převzala záštitu, první náměstek ministra obrany Vlastimil Picek, náčelník Generálního štábu
AČR generálporučík Petr Pavel a velitel 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany, plukovník
gšt. Radek Černý.
„Součástí Týdne s armádou je i důležitý projekt Armáda dává naději na podporu dárcovství kostní
dřeně,“ připomněla primátorka Martina Rosenbergová. S tímto projektem se mohou návštěvníci
seznámit, případně se do něj i zapojit v úterý 12. března a ve středu 13. března v takzvaných dolních
kasárnách, kam se Týden s armádou přesune hned v úterý.
Především malé návštěvníky čeká zábavná soutěž v netradičních disciplínách - Kdo si hraje, nezlobí.
Na programu jsou také dynamické ukázky boje zblízka MUSADO, výcvik služebních psů, show
program jednotky Čestné stráže AČR, statické ukázky techniky pro radiační průzkum, prostředky
individuální ochrany (ochranné masky, protichemické oděvy), ukázky zbraní, slaňování, a také
vybavení chemické a radiometrické laboratoře. Návštěvníci si mohou vyzkoušet střelbu na
trenažérové střelnici, počítačový taktický simulátor pro řešení konkrétní vojenské operace, veslařský
trenažér a uvidí další vojenskou výzbroj a techniku.
Připraven je také koncert. Ve čtvrtek 14. března zahraje od 18.00 hodin v hale Nového magistrátu Big
Band Ústřední hudby Armády České republiky. Podrobný program Týdne s armádou najdou zájemci
na internetové adrese www.army.cz.
„Loňský ročník měl velký úspěch, proto jsme se rozhodli připravit akci také tento rok. Záměrně ji
zahajujeme v Liberci, ve městě, kde má své zázemí 31. brigáda radiační, chemické a biologické
ochrany. Proto budou součástí programu i ukázky dovednosti a techniky chemiků. Hlavním cílem je
oslava 20 let české armády,“ zdůraznil první náměstek ministra obrany Vlastimil Picek.

Vstup na všechny akce, včetně čtvrtečního koncertu a filmových projekcí, je pro všechny zájemce
zdarma.
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