
 

   

KVH Josefov, 1. vojensko-historické muzeum M. Frosta, Pevnost Josefov 
a 

 Historický C.k. Řadový pěší pluk č. 18 
 

Vás zvou na 

Otevírání pevnosti Josefov  

třiadvacátými C.k. manévry    
V sobotu 5. dubna 2014 v prostoru pevnosti Josefov 

 
Přátelé, kamarádi, spolubojovníci: 

 
Jak již mnozí víte, rozhodli jsme se letos z důvodu přeplněnosti sezónního kalendáře spojit dvě tradiční šestašedesátkové 
akce do akce jedné, a tak můžete v jeden den procvičit své umění v rámci XXIII. C.k. manévrů a zároveň být účastníky 
Otevírání pevnosti Josefov.  

 
Program bude následující: 
Příjezd možný již v PÁTEK (po domluvě s organizátory, možno zajistit přenocování v prostoru Bastionu 4). 

SOBOTA: 
8:00 – 9:30 – Registrace jednotek 
9:00 – 11:30 – XXIII. C.k. manévry  

Společný výcvik jednotek buď v Dolíku, nebo v prostoru budoucí bitevní scény 
Cílem je vstřebání a procvičení základních povelů a pohybů těles. Těleso je v tomto pojetí nácviku 
podstatné, proto je výcvik společný. Sjednocení povelů a snaha o koordinovaný pohyb větší formace. 
Zařazení poddůstojníků a důstojníků na správná místa ve tvaru. Koordinace útoku s ostatními druhy 
vojsk … dělostřelectvo, jízda …. . Příprava na odpolední finále…. Atd. dle situace a nálady. 

12:00 – 13:00 – Oběd  
13:00 – cca 16:00 – Pochod historických jednotek městem, následuje vztyčení praporu na 

Bastionu I. a slavnostní předání klíče od pevnosti, následuje bitva na „louce za 
Dolíkem“. 

18:00 – ??:?? – Večerní posezení v C.k. restaurantu HLAVNÍ STRÁŽ 
Ubytování ze soboty na NEDĚLI (po domluvě s organizátory, možno zajistit přenocování v prostoru Bastionu 4). 

Souběžný sobotní program: 

10:00 – Zahájení sezony v Muzeu M. Prosta a Zahájení sezony v Muzeu W. Matušky 

11:00 – Exhibice jízdní policie v Dolíku 

10:00 – 15:00 – Velikonoční trhy Bastion I. 

11:30, 15:00, 16:00 – Prohlídky podzemních chodeb Bastion I. (mimo tyto časy po dohodě na tel. 775 976 499) 
 Při zakoupení vstupenky na prohlídku vstup ha trhy zdarma. 

Z organizačních důvodů a z nutnosti včasného zajištění proviantu a ubytovacích kapacit Vás laskavě 
žádáme o nahlášení Vaší účasti do 30.3.2014 na email: vasata@pevnostjosefov.cz . 
V přihlášce uveďte: Předpokládaný počet účastníků z Vaší jednotky, Požadavek na ubytování (pátek/sobota , 

sobota/neděle) 

Žádosti o dotace na koně, kanóny, příp. jiné směřujte na:  
vasata@pevnostjosefov.cz , 725 759 614 
Informace k XXIII. C.k. manévrům: klika-m@email.cz , 605 837 097 
Informace k odpolední části: petr.dostal@tiscali.cz , 724 733 223 
 

 
www.pevnostjosefov.cz 

www.josefov.1866.cz    
www.18irhk.cz 


