
DOPROVODNÝ PROGRAM STATICKÉ UKÁZKY TECHNIKY 

Praha, Letenská pláň, 26.–28. 10. 2018 / 8.00–18.00 hodin 

Všechny body programu budou živě přenášeny na velkoplošné obrazovky. 

PÁTEK 26. ŘÍJNA 

Čas  program      místo 

8.00–18.00 statická ukázka techniky     výstavní plocha 
prezentační stánky zúčastněných složek  klidová zóna 

   
8.00  otevření statické ukázky a klidové zóny 
8.40  koncert žesťového kvintetu a klarinetového kvartetu podium 

Vojenské hudby Olomouc   
9.00  zahájení      podium 
9.15  dynamická ukázka Policie ČR    plocha pod podiem 
9.30  rozhovor u prezentačních stánků IZS   klidová zóna 
10.00  společná ukázka IZS (zásah při dopravní nehodě) plocha pod podiem 
10.30  rozhovor u prezentačního stánku ASC Dukla  klidová zóna 
11.00  ukázka historických spolků spolupracujících s AČR podium/plocha pod podiem 
11.30  rozhovor u stánku Univerzity obrany   klidová zóna 
12.00  ukázka AČR      plocha pod podiem 
12.30  rozhovor u stánků historických spolků   klidová zóna 
  (živý přenos na velkoplošné obrazovky) 
13.00  ukázka historických spolků spolupracujících s AČR podium/plocha pod podiem 
13.30  rozhovor u prezentačních stánků AČR   klidová zóna 
14.00   ukázka AČR      plocha pod podiem 
14.30   rozhovor u prezentačních stánků IZS   klidová zóna 
15.00   společná ukázka IZS (zásah při dopravní nehodě) plocha pod podiem 
15.30   koncert Vojenské hudby Olomouc   plocha pod podiem 
16.00  oficiální zahájení     podium 
16.30  Exhibice Čestné stráže AČR    zpevněná plocha klidové zóny 
17.00   dynamická ukázka Městské policie   plocha pod podiem 
17.30   koncert žesťového kvintetu a klarinetového kvartetu podium 

Vojenské hudby Olomouc  
18.00  uzavření statické ukázky a klidové zóny 
 

SOBOTA 27. ŘÍJNA 

Čas  program      místo 

8.00–18.00 statická ukázka techniky     výstavní plocha 
prezentační stánky zúčastněných složek  klidová zóna 

8.00  otevření statické ukázky a klidové zóny 
9.00  zahájení      podium 
9.10  Hudba Cizinecké legie Francie    plocha pod podiem 
9.40  rozhovor u prezentačního stánku ASC Dukla  klidová zóna 
10.00   společná ukázka IZS (zásah při dopravní nehodě) plocha pod podiem 
10.30   rozhovor u prezentačních stánků IZS   klidová zóna 
11.00–11.45 živý přenos slavnostní vojenské přísahy   velkoplošné obrazovky 

příslušníků Armády ČR a slibu Policie ČR  



a Hasičské záchranné služby na Hradčanském náměstí  
12.15  ukázka AČR      plocha pod podiem 
12.30  rozhovor u prezentačního stánku Aktivní zálohy  klidová zóna 
13.00  dynamická ukázka Městská policie   plocha pod podiem 
13.20  rozhovory u stánků historických spolků    klidová zóna 

spolupracujících s AČR        
14.00  historické spolky spolupracující s AČR   podium/plocha pod podiem 
15.00  společná ukázka IZS (zásah při dopravní nehodě) plocha pod podiem 
15.30  rozhovory u prezentačních stánků AČR   klidová zóna  
16.00   ukázka AČR      plocha pod podiem 
16.30  Hudba Cizinecké legie Francie    plocha pod podiem 
17.00  ukázka PČR      plocha pod podiem 
17.30  koncert žesťového kvintetu a klarinetového kvartetu  podium 

Vojenské hudby Olomouc 
18.00  uzavření statické ukázky a klidové zóny 
 

NEDĚLE 28. ŘÍJNA 

Čas  program      místo 

8.00–18.00 statická ukázka techniky     výstavní plocha 
prezentační stánky zúčastněných složek  klidová zóna 

8.00  otevření statické ukázky a klidové zóny 
9.00  zahájení      podium 
9.15   společná ukázka IZS (zásah při dopravní nehodě) plocha pod podiem 
10.30–11.10 živý přenos pietního aktu ke 100. výročí vzniku  velkoplošné obrazovky 

samostatného československého státu na Vítkově 
12.00   Hudba Cizinecké legie Francie    plocha pod podiem 
12.45   rozhovory u prezentačních stánků AČR   klidová zóna  
13.00  ukázka AČR       plocha pod podiem 
13.20   rozhovor u prezentačního stánku ASC Dukla  klidová zóna 
14.00–15.00 živý přenos Přehlídky 2018 na Evropské třídě  velkoplošné obrazovky 
15.30  ukázka Celní správy     plocha pod podiem 
16.00  společná ukázka IZS (zásah při dopravní nehodě) plocha pod podiem 
16.30  rozhovory u prezentačních stánků státních   klidová zóna 

podniků MO     
18.00   uzavření statické ukázky a klidové zóny 
 
 
 
 
 

 

 

 


