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 Historie naživo - BOJOVÁ UKÁZKA MALÉ SVATOŇOVICE 
                                                               

 Malé Svatoňovice – Obec Malé Svatoňovice ve spolupráci s Klubem vojenské historie Odolov 

připravila na sobotu 27. 5. 2017 akci s celodenním programem BOJOVÁ UKÁZKA MALÉ 

SVATOŇOVICE v areálu IDA (bývalé doly Z. Nejedlého).   

      

      Kromě samotné bojové ukázky byl připraven doprovodný program, který potěšil nejednoho 

návštěvníka. Vystavenou vojenskou, hasičskou a záchranářskou techniku mohli nadšenci 

prohlížet do posledních detailů. Možná i díky slunečnému počasí se těšila velkému zájmu 

prezentace Vodní záchranné a dopravní služby Náchod.  Nikomu neušla ani výstava Trabi týmu 

vozů koncernu IFA a výstava papírových modelů z Muzea papírových modelů z Police nad 

Metují.  

     „Hlavním bodem celého dne byla BOJOVÁ UKÁZKA z konce 2. světové války, května 1945, 

kdy došlo ke střetnutí vojáků Rudé armády s německým Wehrmachtem.  Samozřejmě to není 

rekonstrukce skutečné události, ale podobných střetů v průběhu války proběhlo mnoho“ dodal 

člen Klubu vojenské historie Odolov David Beneš.  

      

     Po celý den bylo zajištěno občerstvení a hudební doprovod skupiny TAURUS. Program 

v prostorách areálu IDA byl zahájen již od 10.00 hod. s plánovaným ukončením v 17.00 hod., 

ovšem vzhledem k velkému počtu vojensko-historické techniky včetně možnosti prohlédnutí 

vybavenosti techniky Báňské záchranné služby a hasičských vozů byl program s doprovodnou 

hudbou prodloužen o další hodinu do 18.00 hod..    

 

     „Velkým lákadlem pro veřejnost byla možnost spatřit vše na jednom místě a vidět například na 

vlastní oči německý tank TIGER nebo sovětský tank T34. O vzdušnou bitvu se pak postarala 

legendární ruská stíhačka Jakovlev JAK3 s německým stíhacím letounem Fockewulf FW-190.  

Efektní nízký průlet nad bojištěm letounem JAK3 zůstane ve vzpomínkách ne jednomu 

návštěvníkovi“ zhodnotil akci Vladimír Provazník starosta Obce Malé Svatoňovice a závěrem jen 

dodal „ rádi bychom poděkovali hlavně všem sponzorům*, kteří se na akci jakkoli podíleli a 

pomohli nám takovýto military den uspořádat“.  

 

Díky tématu akce a živé ukázky vojensko-historického boje měli o program zájem jak rodiny 

s dětmi, nadšenci vojenské historie, tak i široká veřejnost. Jedná se o velmi vyhledávanou 

tematiku a široko daleko neopakovatelnou akci, která přilákala více jak 4.000 návštěvníků a 

rozhodně pomohla propagovat region Jestřebích hor, do kterého Obec Malé Svatoňovice patří.  
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*Sponzoři akce jsou:  

 

Fotografie z akce :  

 

 


