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PŘIPOMENUTÍ VÝROČÍ
DVOU OKUPACÍ NAŠÍ ZEMĚ
Rok se schází s rokem a my k vám opět při-
cházíme s již šestým ročníkem dětského dne 
s Československou obcí legionářskou, SBD 
SEVER za podpory Libereckého Kraje.
Jak všichni víme, tak v letošním roce si při-
pomínáme 100. výročí vzniku naší repub-
liky. Ve stínu tohoto významného výročí 
jsou další osudové osmičkové roky, které si podle nás zaslouží 
připomenout. Jsou to smutná výročí, na která bychom neměli 
nikdy zapomenout. V roce 1938 obsadilo část naší země fa-
šistické Německo.  V roce 1968 přišla invaze vojsk Varšavské 
smlouvy. Obě tyto události významným způsobem ovlivnily 
osud naší země, našich lidí. 
Ale byli zde vždy lidé, kteří projevili mimořádnou statečnost. 
V letech, které předcházely okupaci fašistickým Německem, to 
byli naši vojáci, četníci, financové a hraničáři. Postavili se v boji 
za udržení uzemní celistvosti republiky zákeřnému nepříteli, 
který si činil neoprávněné uzemní nároky. V tomto boji, ještě 
před okupací naší země, padlo několik stovek hraničářů, vojá-
ků, četníků, financů a také prostých lidí. Historici píší různé vý-
klady dějin. Jedno je jisté. Na konci přišlo hořké zklamání. Vláda, 
naši politici nevyslyšeli odhodlání národa bránit naši zemi. Byli 
jsme připraveni a byli jsme odhodláni bojovat. Proti nepřízni 
osudu. Proti všem. Bohužel, kapitulace vše ukončila.
A pak přišla v roce 1968 invaze vojsk Varšavské smlouvy. Pou-
hých 23 let po konci druhé světové války hřmí opět ulicemi 
našich měst tisíce invazních tanků, nebem nad naší zemí se 
beztrestně prohání stovky invazních letadel. Půl milionu vojáků 
pěti států Varšavské smlouvy přijelo do Československa po-
tlačit domnělou kontrarevoluci. Jedním z hlavních míst odporu 
proti vpádu okupantů se stal Liberec. 137 zastřelených neo-
zbrojených Čechů a Slováků a další stovky zraněných. Umírali 
muži, umíraly ženy, umíraly děti a důchodci. Smutný výsledek 
zrady – kolaborace malé části našich politiků. 
Tato smutná výročí si připomínáme, abychom nezapomněli, že 
zde byli vždy lidé připraveni hájit naši zemi a svobodu. Krváceli 
a umírali jako bezejmenní hrdinové. V roce 1938 plně vyzbroje-
ní, stejně tak i v roce 1968 s holýma rukama. Vždy byli připra-
veni odhodlaně a odvážně hájit naší zemi. Bohužel pravdou je, 
že zrádci a kolaboranti vlastního národa nás lámali v soukolí 
osudu. Lámali národu páteř. Jeho charakter. 
A jak říká můj kamarád a jeden z hlavních organizátorů dnešní 
akce ředitel SBD SEVER Petr Černý: „Okupace je vždy okupací a je 
jedno, zda je dílem fašistů či komunistů. Výsledek je pokaždé 
stejný. Střílení do lidí, perzekuce a likvidace neposlušných.“
V průběhu dne se můžete těšit na atraktivní ukázky techniky, vy-
bavení a výzbroje libereckých chemiků z 31. pluku, hasičů z HZS 
LK, policistů Policie KŘ LK a Vězeňské služby ČR Věznice Rýnovice.

František Gábor, válečný veterán
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Kupón na 15% slevu
v Irské hospodě na Papíráku

pro účty nad 200 Kč
s platností do 30. 9. 2018
Adresa: Bednářská 91, Liberec. Tel: 725 933 314

E mail: irskahospodaliberec@gmail.com; https://www.facebook.com/irskahospoda/



DĚTSKÝ DEN
připomínka osmičkových roků  |  8. 9. 2018

PROGRAM
10.00 Oficiální zahájení, zahájení workshopů a soutěží pro děti
10.30 Křest nového maskota SBD Sever
11.00 Vězeňská služba ČR – Věznice Rýnovice, činnost 
 provedení eskorty nebezpečného vězně
11.30 Policie ČR – Krajské ředitelství Liberec – ukázka
 výcviku služebního psa se zadržením pachatele 
12.00 Ukázka zásahu HZS LK a speciální techniky – 
 technický automobil se zařízením Cobra
12.30 Dětská taneční skupina Takt Liberec – 1. vystoupení
12.40 Dětský program na podiu – zpěvačka Jana Kociánová
13.00 1938  I  OKUPACE ČÁSTI NAŠÍ ZEMĚ FAŠISTICKÝM
 NĚMECKEM – v letech, které předcházely okupaci fašis-
 tickým Německem, bojovali naši vojáci, četníci, financové 
 a hraničáři zákeřnému nepříteli, který si činil neoprávněné
 uzemní nároky za udržení uzemní celistvosti republiky. 
13.40 Takt Liberec – 2. vystoupení
13.50 Dětský program na podiu – zpěvačka Jana Kociánová
14.00 Ukázka zásahu HZS LK – vyproštění z havarovaného
 automobilu
15.00 1968  I  INVAZE VOJSK VARŠAVSKÉ SMLOUVY 
 vojensko-historickou ukázkou si připomeneme invazi půl
 milionu vojáků pěti států Varšavské smlouvy. V dobové
 ukázce uvidíme dvojici letounů L-39 Albatros. 
16.00 Vystoupení rockové skupiny Trafo
17.00 Závěr programu
 
Statické ukázky techniky, výzbroje a vybavení po celý den – 
Armáda ČR – 31. pluk chemické a biologické ochrany, Aktivní zálohy 
AČR – Krajské vojenské velitelství Liberec, Policie ČR, Vězeňská 
služby ČR – Věznice Rýnovice, Hasičská záchranná služba LK . 
Například T-815 POP 2 (zdrav. vozidlo), LR 130RCH (průzkumné 
vozidlo), T-815 ACHR 90M (dekontaminační vozidlo), Mobilní moni-
torovací vozidlo PČR, Motocykl a vozidlo PČR, Policejní člun. 
Po celý den  si můžete prohlédnout více než 30 kusů vojenské a ci-
vilní techniky z období před druhou světovou válkou a z let před 
invazí vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968. V Liberci budou poprvé 
k vidění předválečné obrněné transportéry Sdkfc 222 a Sdkfc 247a. 
Dále uvidíte předválečné motocykly a automobily. Například histo-
rické vozy Tatra 12 a Tatra 57. Historická technika bude zapojena 
do ukázky okupace části naší země fašistickým Německem z roku 
1938. V dobové ukázce uvidíme vojenské letadlo Fieseler Fi 156 
Storch („čáp“). Uvidíte také tanky T54 a T55, obrněná vozidla BRDM 
1 a 2, automobil KRAZ mamut mezi nákladními vozidly, nákladní au-
tomobily ZIL, GAZ 63, a to ve variantách valník s kanonem a spojova-
cí vozidlo, GAZ 69. Bude zde také československá dobová technika. 
Například Škoda 706 RTO, Škoda 1202 pick-up a další dobové au-
tomobily a motocykly. Historická technika bude zapojena do ukázky 
invaze vojsk Varšavské smlouvy z roku 1968. V této dobové ukázce 
uvidíme také dvojici letounů L-39 Albatros. 
Po celý den k dispozici airsoftová střelnice, dětské atrakce (ská-
kací hrad, skluzavka, jumping, dětský kolotoč), dětské workshopy, 
soutěže a malování na obličej. V případě příznivého počasí rovněž 
fotolety vrtulníkem pro veřejnost.
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Akce je realizována za finanční podpory MO ČR, ČSOL a Libereckého kraje

PLÁNEK SPORTOVNÍHO AREÁLU VESEC
pro Dětský den s Čs. obcí legionářskou, Libereckým krajem a SBD Sever

STATICKÉ UKÁZKY TECHNIKY 
POLICIE ČR, VĚZEŇSKÉ SLUŽBY, 
MĚSTSKÉ POLICIE, ARMÁDY ČR
HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO 

SBORU ATD.
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ATRAKCE
(skluzavka, 
zorbing, 
jumping, kolotoč, 
skákací hrad)
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MĚSTSKÉ POLICIE

A HASIČSKÉHO
ZÁCHRANNÉHO SBORU

VRTULNÍK
PRO

FOTOLETY

13.00
UKÁZKA STŘETŮ 
S FAŠISTICKÝMI 
OKUPANTY (1938)
15.00
UKÁZKY Z INVAZE 
VOJSK VARŠAVSKÉ 
SMLOUVY (1968)PR
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