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Ochránci památek pevnosti Josef – Ravelin XIV, z.s. a město Jaroměř 

Vás zvou na účast na 

Přehlídce v rámci  

Investitury bavorského vojenského řádu   

Součástí programu bude 

Odhalení sochy sv. Barbory 

• Setkání proběhne v sobotu 18. května 2019 

 

Harmonogram přehlídky: 

 9:00 - 10:00 hod příjezd účastníků na Ravelin XIV 

 10:00 – 10:15 hod odchod na Masarykovo náměstí v Josefově 

 10:15 - 12:00 hod secvičná před kostelem 

 12:00 – 13:00 hod oběd  

 13:30 – 14:00 hod přehlídka nastoupených historických vojenských jednotek na 

náměstí 

 14:00 - 15:00 hod - Investitura Bavorského vojenského řádu v pevnostním 

kostele 

 15:00 – 16:00 hod odhalení sochy sv. Barbory – patronky stavitelů pevností a 

dělostřelců  

 16:00 - 16:30 hod prezentace vojenských historických spolků, představujících 

tradiční jednotky armád, spjatých s historií pevnosti, s ukázkami výzbroje a 

výstroje 

 17:00 ukončení programu 

*Časové změny jsou vyhrazeny. 



Organizační pokyny: 

 Součástí programu je přehlídka jednotek klubů vojenské historie z období od 

sedmileté války po válku v roce 1866 na Masarykově náměstí v Josefově před 

posádkovým kostelem spojená s dekorací klubových praporů. 

 Při dekorování praporů obdrží velitel každé jednotky medaili. 

 Odhalování sochy sv. Barbory bude slavnostní salva. 

 Investitura Bavorského vojenského řádu bude probíhat v posádkovém kostele 

v Josefově, kam bude umožněn vstup uniformovaných jednotek beze zbraní. 

 Každý uniformovaný účastník setkání obdrží cestovné a oběd. 

 Pro vydání oběda je vhodné, aby s sebou měl každý účastník vlastní jídelní misku, 

esšálek apod. 

 Jedná se o slavnostní událost včetně přehlídky, proto je třeba, aby byly uniformy 

čisté, vojáci upravení, aby praporečníci a velitelé disponovali bílými rukavičkami. 

 

Více o nadaci Bavorského vojenského řádu naleznete zde: http://www.stiftung-bayerischer-

militaer-orden.de/ 

 

Prosíme o nahlášení počtu uniformovaných účastníků, velitelů a praporů pro dekorování 

do 30.3.2019 na e-mail: info@josefov.com 

 

Za Ochránce památek pevnosti Josefov - Ravelin XIV, z.s. – Petr Albrecht 

 
 

 

 


