
Pozvánka na 

XXI. C.k. Manévry ve Stračově 

XXI. K.k. Feldmanöver in Stratschow 

 

Přátelé, kamarádi, spolubojovníci. 

Po dvaceti letech, jsme v rámci neočekávaných (mnohým jistě známých) okolností změnili lokaci tradičních C.k. 
manévrů.  
XXI. C.k. manévry se letos uskuteční v obci Stračov v nahlášeném termínu, v sobotu 26.5.2012. Obec Stračov se 
nachází 13km od původní lokace manévrů, Hrádku u Nechanic, směrem na Hořice. S obcí Stračov náš regiment již 
uskutečnil v minulých letech několik společných akcí, vždy k oboustranné spokojenosti. Věříme proto, že změna  
lokace této tradiční akci nejen prospěje, ale že ji posune zas o kousek dál. 
Cílem letošních manévrů bude především secvičení historických jednotek, abychom vypilovali taktické pohyby vojsk 
v boji. Zaměříme se tedy na samotnou podstatu manévrů. 
Hlavním záměrem pořadatelů však je to, aby si účastníci akci náležitě užili.  
V plánu je následující program: 
 
PÁTEK 25.5.2012 

- Od 16:00 - Stavba dobového tábora na prostranství před místním zámkem. Pro civilní stany bude vyhrazen 
oddělený prostor. Pokud tedy máte k dispozici dobový „příbytek“, tak jej upřednostněte. 

- Od 17:00 – Registrace jednotek 
- Možnost občerstvení v místním hostinci přímo v prostoru areálu, k dispozici též ohniště přímo v táboře. 

 
SOBOTA 26.5.2012 

- 8:00-9:00 – Registrace jednotek 
- 9:00 – porada velitelů jednotek 
- 9:30 – Zahájení manévrů pro jednotky vojenské historie a odchod jednotek na místní hřiště k výcviku. 
- 9:45-11:30 – Výcvik jednotek na místním hřišti: Výcvik jednotlivce, Výcvik pohybu a manévrů ve společné 

koloně, Povelovka, Výměna informací o  výstrojních součástí uniforem a výzbroje.  
- 11:45-12:30 – Oběd v dobovém táboře 

 
- 13:00 – Slavnostní nástup  zahájení odpoledního programu na prostranství před místním zámkem 
- 13:00-13:30 – Hudební vystoupení C.k. heligonky 18.pěšího  
- 13:30-14:30 – „Prezentace výstroje, výzbroje a výcviku 1866 – praktická zkouška“ – Zájemci si budou moci 

vyzkoušet, ovládání prezentovaných zbraní, nabíjení a výstřel. Ukázka základních manévrů tehdejší řadové 
pěchoty. Komentováno a doprovázeno hudbou C.k. heligonky 18.pěšího 

- 14:30-15:30 – Hudební vystoupení Smyčcového kvarteta, souboru Kvítek, a dětí ze Stračova a Klenice  
- 16:00-16:30 – Krátká bitevní ukázka v na návsi u kostela nebo prostorách u bývalé tvrze a místního rybníku. 

(Bude upřesněno) 
- 17:00 – Ukončení oficiální části manévrů  

 
- 18:00 – ??? ...  Táborový život s C.k. Heligonkou – Hraje C.k. Heligonka 18. pěšího. Neboli volná zábava pro 

jednotky, které zůstávají.  
 

NEDĚLE 27.5.2012 
- Úklid a vyklizení prostoru do 12:00 

 
V areálu před zámkem budou v sobotu od 13:00 do 16:00 k vidění i ukázky řemesel a dalších „rukodělných“ 
aktivit. 
V sobotu se bude též opékat  prase a pro vojska bude připraven tradiční oběd z polní kuchyně vrchního 
kuchtíka Žáby. 



Po celou dobu manévrů nám bude náladu zpříjemňovat C.k. heligonka 18. pěšího a další hudební tělesa. 
 Akce bude zajištěna i párty stany pro nepřízeň počasí.  
Po celou dobu je zajištěno občerstvení.  
Pro účastníky manévrů tradičně sobotní oběd zdarma. 
Příspěvek na dopravu koní, kanónů či prach pro kanóny možný - po domluvě. Rozpočet jako vždy a všude 
napnutý, avšak pokud bude alespoň trochu v našich silách, vyhovíme. 
 
Vzhledem k tomu, že stále probíhá jednání ohledně dočasné střelnice,  jsou poveleny pouze zbraně kat. „D“. 
Zbraně pod registrací jedině po předchozí domluvě s pořadatelem. 

 

Věříme, že nás v novém prostředí přijedete podpořit. 
 

Vzhledem k složitosti a náročnosti organizace akce v novém prostředí,  Vás naléhavě 
žádáme o včasné nahlášení účastníků – do 1.5.2012. 

 
Účast prosím hlaste na 18IR@email.cz nebo na tel. 605 837 097. 
 
Kontaktní osoba M.Klika – 605 837 097, klika-m@email.cz  
 
Nezapomeňte na počty osob a rozsah vaší účasti ... tzn: 

• Příjezd PÁTEK / SOBOTA 

• Odjezd SOBOTA / NEDĚLE 

• Dobový tábor (dobové stany) ANO/NE , předpokládaný nároky na prostor 

• Civilní stany ANO / NE – počet 

• Další dobové příslušenství (Vozy, koně, kanóny) 


