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Tisková zpráva – doprovodná akce k výstavě „Se lvem za svobodu“
„NÁVRAT ZAPOMENUTÝCH VOJÁKŮ“
26. 6. 2021
Český Krumlov 7. 6. 2021
Regionální muzeum v Českém Krumlově připravuje na sobotu 26. června 2021 celodenní akci „Návrat zapomenutých
vojáků“. V parku za Městským divadlem Český Krumlov se mohou návštěvníci těšit na druhoválečný vojenský tábor,
expozici pod širým nebem, dobovou vojenskou techniku a mnoho dalšího. Společně s KVH České Budějovice a KVH Čeští lvi
České Budějovice v dobových uniformách si připomeneme hrdiny naší země, kteří měli být zapomenuti – Československou
samostatnou obrněnou brigádu z Velké Británie. Americkou armádu představí KVH 4th Armored Division U.S. Army a
československé vojáky bránící hranice v roce 1938 bude prezentovat 1. pěší pluk „Mistra Jana Husi“. Pro návštěvníky je
připraven celodenní program. Vstup na akci i do Regionálního muzea v Českém Krumlově je po celý den zdarma.
K výstavě „Se lvem za svobodu – Československá samostatná obrněná brigáda ve II. světové válce“, která je k vidění
v Regionálním muzeu v Českém Krumlově, připravujeme na 26. června 2021 celodenní doprovodnou akci „Návrat
zapomenutých vojáků“. V parku za Městským divadlem Český Krumlov bude od 10:00 do 17:00 hodin postaven druhoválečný
vojenský tábor. Zde se setkají českoslovenští vojáci, kteří byli v roce 1938 na hranicích připraveni bránit svou vlast, příslušníci
Československé samostatné obrněné brigády, jenž odešli do Velké Británie a v letech 1944-1945 obléhali Dunkerque a vojáci
94. pěší divize americké armády působící v Českém Krumlově v roce 1945. K vidění bude také britská a americká dobová
vojenská technika, jako například britský Chevrolet Canada, Humber F.W.D. 4x4, štábní vůz Vauxhall, motocykly BSA M20
nebo americký nákladní vůz GMC, štábní vůz Dodge a motocykl Harley Davidson.
Na návštěvníky čeká po celý den bohatý program, který zahájíme krátce před 10:00 zformováním spojeneckých
vojáků před budovou Regionálního muzea v Českém Krumlově a pochodem do tábora v parku za městským divadlem, kde
proběhne slavnostní nástup. Ve stanu polní nemocnice bude připravena praktická ukázka operace zraněného vojáka.
Uniformy československé a americké armády i příslušníků československých vojenských jednotek na Západě budou
představeny během komentovaných přehlídek. Návštěvníci budou provedeni velitelskými stanovišti Československé
samostatné obrněné brigády i americké armády. Američtí ženisté předvedou ukázku odminování a Československá
samostatná obrněná brigáda představí ženijní výstroj včetně minohledačky. Součástí programu je také kladení věnce u
pamětní desky na náměstí v Českém Krumlově.
Akce se koná ve spolupráci s KVH České Budějovice, KVH Čeští lvi České Budějovice, KVH 4th Armored Division U.S.
Army, 1. pěším plukem „Mistra Jana Husi“, Městským divadlem Český Krumlov a Hotelem Růže. Vstup na akci i do
Regionálního muzea v Českém Krumlově bude 26. června 2021 zdarma.
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