
L8. regiment
opět v akci

Hrádek - V sobotu
uŽ podruhé v tomto roce
uskutečnil královéhradec-
ký Historický C. k' Řado-
vy pěšÍ pluk č. 18 v parku
zámku nácvik dobové po-
velové techniky a secviče-
ní jednotky včetně bodá-
kových útoků. To vše se
zúročí při pietních a vzpo.
mínkovÝch aktech k 131.

ýročí 
- 

prusko-rakouské
války roku 18ó6. Veřej-
nost'',osmnácté hochy'.
uvidí například při C. k.

manévrech pořádaných v
areálu tohoto zámku 31.

května. /.rtr'',,' .ar 0š)
|i-tmry.et.ď?) '",

Zámekbude patři.
manéwům i dětem
Hrádek - Tuto sobo-

tu se v areálu zdejšího-
zámku koná tradiční VI'
c. k. manévry. Zúčastní se
jich historické jednotky z
Hrádku, Hradce Králové
a dalších míst. Dopoledne
nastoupí v parku, násle.
dovat bude ukázka cvičení
povelové techniky a od-
poledne se představí s teh.
dejší bojovou taktikou. V
neděli bude zámek patřit
dětem, kde je s expozice-
mi seznámí hraběcí rodin-
ka a je pro ně připravena
řada atrakcí. 
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Chystá se da|ší prvomájové
s etkání š estaš edesátníků

ZeIeznice - Tradiční prvomájový průvod chystá
na čtvrtek 18. pěší pluk .'šestašedesátníků'' z l-Iradce Krá-
lové. V metropoli východních Čech se představí i soubory
maŽoretek a vojenské hudby. .,Pochodu, pořádaného fir.

] tove. V metropoli uy"noani"i' Čech se představí i soubory l

maŽoretek a vojenské hudby. .,Pochodu, pořádaného fir. 
I

mou Progress tisk, se zúčastní zástupci obou válčících 
I

Stran Z roku 1866, tedy jak Rakušané, tak i Prusové,.' 
I

informoval nás Rudolf Koldovský, jeden z čienů tradiční 
|

historické jednotky C. k. 73. pěší pluk Wtirttemtrerg ze 
IZeleznice. 
I

Jak dále uvedl, o dva dny později, tedy v sobotu 3. i

května. se uskuteční jízda historického vlaku mezi Jaro. 
I

měří a Náchodem. ..Ve vagónech pojede kromě jiných i 
I

ta část naší jednotky, která vlastní dobové uniformy a 
I

výzbtoj z první světové v|tl, aoaa] fůJ9s*ď&ď1_J

NEýEĎTE D)MA
Y areálu zámku Hrádek u Nechanic budou

zítra, tj, v sobotu 31' května, C. k. manévry.
Jedná se již o šestou akci tohoto druhu. Podle
programu jsou přichystány na 10.00 nástup
jednotek v zámeckém parku, 10.15 - 12.00
cvičení povelové techniky' 13.30 - 16 ukázka
dobové bojové taktiky a na 16.00 slavnostní
pochod všech jednotek. Kromě této podívané
si bude moŽné prohlédnout zámek v dopro.
vodu hraběcí rodiny a služebnictva či pro
radost poslechnout dechovou hudbu Podko-
věnka pod vedením kapelníka Jaroslava
Hartmana' 

HR.M. so.s:9í

TIPY NA VÍKEND $s.tr.30.5.

V doprovodu hraběcí rodiny
Ď V zámeckém parku na Hrádku u Nechanic zífta y 10 hodin
nastoupí jednotky, aby zahájiiy VI. c' k. manévry.


