
 

 

 

 

 

Armáda si v Ostravě připomněla svůj svátek 
 

 

Dne 29. června 2019 Krajské vojenské velitelství Ostrava oslavilo největší armádní svátek 

,,Den ozbrojených sil“ již tradičně s občany Ostravy v rámci prezentační akce Army Family 

Day.  Dynamické i statické ukázky, ale také moderní vojenská technika a zbraně přilákaly do 

Landek Parku v Ostravě téměř pět tisícovek návštěvníků.   

 

Prezentační akci zahájil ředitel Sekce plánování schopností Ministerstva obrany generálmajor 

Jaromír Alan, který ve svém úvodním projevu zmínil význam ,,Dne ozbrojených sil“. 

Současně zdůraznil pozici armády ve společnosti, úspěchy v zahraničních operacích, 

připomenul také zásluhy našich legionářů a vyhlášení nezávislosti Československa před 101 

lety. 

 

Obrněná vozidla, soutěže pro děti, prezentace historické techniky, možnost si zastřílet, získat 

informace o armádním prostředí, ale také ochutnat guláš z polní vojenské kuchyně, to vše 

přilákalo všechny návštěvníky, kteří chtěli sobotu strávit společně s armádou. Specifickou 

podívanou byl jistě průlet nadzvukových letounů Jas 39 Gripen. Během dne měli návštěvníci 

také možnost zhlédnout výstavu ,,Ten druhý život“, která pojednává o fotografiích 

z vojenských misí.  

 

Úspěšné zakončení pololetí 

 

,,Těší mě, že si tímto netradičním způsobem opět můžeme společně s veřejností 

Moravskoslezského kraje připomínat náš svátek. Ze své pozice musím konstatovat, že vojáci 

ostravského velitelství mají za sebou náročný, ale současně úspěšný půlrok, ve kterém byly 

splněny veškeré stanovené úkoly. Kromě plnění běžných úkolů, máme za sebou několik 

cvičení aktivních záloh, daří se nám úspěšně vzdělávat žáky a pedagogy základních a 

středních škol v rámci Přípravy občanů k obraně státu, dále pokračujeme v odkazu dodržování 

vojenskohistorických tradic na teritoriu našeho kraje“, zdůraznil ředitel Krajského vojenského 

velitelství plukovník Jaroslav Hrabec. 

 

Velký potlesk a nadšení diváků sklidili vojáci při dynamické ukázce bojového umění Musado 

a vojenského lezení. Svou ukázku si připravili také příslušníci Aktivní zálohy Krajského 

vojenského velitelství Ostrava, kteří předvedli své schopnosti při činnosti na kontrolně 

propouštěcím místě. Atraktivní zážitek pro diváky připravili rovněž zástupci Městské policie 

Ostrava s ukázkou zásahu strážníků na koních.  Potlesk sklidila i vojenská hudba, která 

zahrála své tradiční ceremoniální skladby, ale také známé znělky jako Škoda lásky nebo Ať 

žijí duchové. 

 

Předseda předsednictva Dolních Vítkovic Jiří Michálek ve svém projevu ocenil spolupráci 

s armádou a také připomenul možnosti pro návštěvníky, které právě nabízí areál Landek Park 

nebo muzeum světa techniky ve Vítkovicích.   

 

Rány ,,jako z děla“ zněly při prezentaci palných zbraní a techniky jednotlivých klubů 

vojenské historie. Tato technika a zbraně byly používány během 1. a 2. světové války.  



 

 

 

 

 

Významným momentem akce byla možnost setkání s válečným veteránem rotným Tomášem 

Lomem, příslušníkem 311. československé bombardovací perutě ve Velké Británii během 2. 

světové války.  

 

 

Děti byly ve svém živlu 

Program si užily především děti, pro ně byl připraven skákací hrad, střelecký trenažér, střelba 

ze vzduchovky, malování na obličej a další soutěže o prezentační předměty. Ty nejodvážnější 

si vyzkoušely i vstupní fyzické testy do armády. 

 

Armádní den přilákal spousty zájemců o službu v Ozbrojených silách České republiky. Jak se 

stát profesionálním vojákem, příslušníkem aktivní zálohy, nebo studentem střední a vysoké 

vojenské školy, na všechny tyto dotazy odpovídali zástupci Rekrutačního pracoviště Ostrava.    

 

 

 


