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Na Hrádku u NechanÍc voj áci
nastoupili k taktickyn manéWtim
Vojenské jednotlry ov|ád !y nejen nádvorÍ
záml<u, a|e pŤedvedly ta|<é bojovou ukázku
v zahradách . Zá$emci si mohli zastŤílet
z dobovfch puše|<.

.lRlrt pRuŠt<R

Hr d,dck _ Kdo v sobotu navští-
vil Hrádek u Nechanic, pŤipa-
dal si, jako by se vrátil v čase
do dob rakousko _ uherskÝch.
V prostorách státního zámku
se totiŽ uskutečnily jubilejnÍ
Xx. C.k. manévry, které porá.
dal C.k. ŘadovypěšípIukč. 18.

,,SešIo se nás zde pres sto
tŤicet vojákti. K viděni je vy-
stava zbraní, vzduchovková
strelnice, expozice, která shr-
nuje historii 18. pěŠího pluku
oď zaloŽení v roce 1682 pres
sedmileté války, napoleonské

války, rok 1866 ažpo 1. světo-
vou válku a pŤechod někte-
rlfch jednotlivcti do rusklfch
legií. ZnázornénQjsou i boje o
samostatnosti Ceskosloven-
ska proti Polsku či Maďar-
sku,.. uvedl organizátor Ladi-
slavPetráček.

Návštěvníci mohli obdivo-
vat uniformy nejen 18. pěšÍho
pluku, ale napríklad také
mysliveckého praporu z Ná-
choda, 8. pěšího pluku zBrna,
děIostrelc či jÍzdy. K posle-
chu hrála dobová hudba
C.k'Heligonka, která se posta-
rala i o večerní zábavu. Pro-

JEzDcI jsou pÍipraveni na rozkaz, aby se pŤesunuli na komentovanou
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UlGzKU UNIFOREM a da!šívfstroje pÍedvďl Klub pŤáte| podplukovníka
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hlédnout si lidé mohli také
obrněné vozidlo z 1. světové
války.

V polním leŽení se zájemci
dozvěděli o mnohém z histo-
rie vojenstvi a prohlédnout si
mohli Ťadu cennych historic-
k:Ích artefaktri. ,,Klub pŤátel
podplukovnÍka Karla Vašát-
ky se snaŽí lidem ukázat uni-
formy ruskych, francouz-
skÝch i italskych legionárťt.
Také tu je k vidění príslušen.
stvÍ, které legionáŤi měli v té
době k dispozici' Jedná se na-
pŤíklad o pušky, polní telefo-
ny, polnÍ leŽenÍ nebo kleště na
ostnaté dráty,.. uvedl Jirí
Charfreitag.

odpoledne diváci zhlédli ko.
mentovanou bojovou ukázku,
která ukázala taktiku dobo-
v1fcharmád.

V bitvě u Hradce KráIové byl
18. pěší pluk v rámci celé bri-
gády Piret poslán na levé ra-
kouské kŤídlo na pomoc sas.
kym jednotkám a společně s
nimi se zučastnil utoku na
Probluz.

,,Číslováni pěších plukri v
rakouské armádě neni samo-
učelné. PIuk ČÍslo 1 byl osob-
nim plukem samotného císa-
Ťe a dalŠí čÍslovánÍ se odvíjelo
od hierarchie cÍsarské rodi-
ny,.. vysvětlil Ladislav Petrá-
ček.

18. pěšÍ pluk za 1. světové
váIky bojovaIna ruské frontě'
odkud byl prevelen na ital-
skou do Siovinska. Během té.
to váIky prošlo plukem téměr
sedmdesát tisÍc muŽu. Pritom
běŽny stav pluku byIy tri tisi.
cemuŽ .


