XXVII. C.k. Manévry
Ústupová kolona Železnice - Probluz
Vzpomínka na válečný rok 1866 u příležitosti 152. výročí bitvy u Hradce Králové

Informace pro historické jednotky
Přátelé, kamarádi, kolegové.
Po několika letech manévrů „tradičních“, jsme se rozhodli v tomto roce pro tak trochu jiné provedení, této
tradiční akce. Již název napovídá, že manévry budou tentokrát „v pohybu“ a v jejich účastník částečně
projde a projede vlakem, hlavní místa bojů C.k. řadového pěšího pluku č.18 v Prusko-rakouské válce 1866.
Jelikož se nepodařilo zajistit adekvátní přenocování v prostoru Železnice, budeme muset obě bojiště zvládnout
v rámci jednoho dne – soboty. Bude to na úkor zkrácení dříve plánovaného pochodu (což vás jistě mrzí
), ale i tak budeme mít v nohách bezmála cca 10km. Nicméně zvládnout se to dá, a věříme, že
závěrečné ztečení Probluze po 152 letech zvládnou všichni účastníci se ctí.

Pátek 25.května 2018
Od 16:00

Možnost postavení stanu v prostoru „pejskařského cvičiště“ na Probluzi. Možno stany
dobové i stany současné. Potřebujeme dopředu sdělit zhruba počty a provedení stanů, a
počty parkovaných aut. Kontaktní osoba – táborák – Libor Dolana (731 573 645,
dolana@proferplus.cz ).
Možnost občerstvení v HOSTINCI XIII „U Rosti“, možnost opečení buřtů v prostoru cvičiště.

Sobota 26.května 2018
7:00
7:15
8:16
9:39
14:24
15:42
16:30

Nástup jednotek v prostoru tábora – cvičiště Probluz – zahájení manévrů
Odchod kolony vojska do Dlouhých Dvorů cca 3km na vlak do Železnice. Chce-li jet někdo
vlastním autem, nechť nahlásí, ať na ČD dáme alespoň přibližný počet cestujících.
Odjezd vlaku z Dlouhých Dvorů (Zájemci z řad civilistů, dam, dětí či rodin mohou vojsko
následovat – opět je zapotřebí sdělit předpokládaný počet)
Příjezd vlaku do Železnice – Zahájení pochodu - okruh po bojišti 1866 – První nasazení
18. pěšího pluku v Prusko-rakouské válce 1866 (Dílce, Zámezí, Podůlší …). Bude
doplněno výkladem, čestné salvy, položení věnců …. cca 5km.
Odjezd vlaku ze Železnice
Příjezd vlaku do Dlouhých Dvorů – Zahájení postupu na Probluz cca 3km.
Opětovné ztečení Probluze 18. pěším plukem po 152 letech.
Rakouské jednotky nastoupí pochod z Dlouhých Dvorů na Probluz. Je přislíbena účast
pruských vojsk, které si na nás v Probluzi počkají. Budeme se snažit Probluz atakovat
přibližně ve stejném směru, jako před 152 lety (přes „pískové jámy“). Nutné předsunuté

17:00
18:00 - ??:??

hlídky. Kde budou Prusové číhat, dopředu nevíme! Zteč proběhne volným způsobem
v terénu a obci (dojednáváno se starostou).
Pietní akt u probluzského kostela u pomníku 18IR – ukončení manévrů
Přátelské posezení v táboře, nebo v hospodě

Neděle 27.května 2018
8:00
9:00

Budíček a úklid
Nutno opustit cvičiště

Pořadatel si vyhrazuje právo na případné technické či organizační změny programu.

Celá akce je v režimu „VOJÁK SE STARÁ, VOJÁK MÁ“.
Občerstvení v Probluzi bude zajišťovat místní HOSTINEC XIII (u Rosti) – od tábora cca 300m
Možnost opečení „něčeho“ v prostoru cvičiště-tábora. Dřevo každý vlastní. WC a voda na cvičišti
zajištěna.
Občerstvení během pochodu – vlak, Železnice – to, co si každý přibalí do zavazadla. Prostě si
vezměte do své bagáže vše - co potřebujete k životu po celý víkend.
Každý si po sobě pečlivě uklidí jím vyprodukovaný nepořádek.
Věříme, že i když se jedná o NEDOTOVANOU akci, že si ji všichni užijeme a báječně se pobavíme.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Mapky s lokacemi najdete na dalších stránkách:
Podrobnější informace na:
Kontakty.: Libor Dolana: 731 573 645, dolana@proferplus.cz,
Martin Klika: 605 837 097, klika-m@email.cz
www.18irhk.cz

PROBLUZ

KUDY ZA VLAKEM

BOJIŠTĚ 18IR u ŽELEZNICE:

