Pozvánka a dispozice na

XXII. C.k. Manévry na střelnici Hrádek
XXII. K.k. Feldmanöver in Hradek Schießplatz

Přátelé, kamarádi, spolubojovníci.

XXII. C.k. manévry se letos uskuteční v na střelnici SSK Hrádek a v jejím bezprostředním okolí, v nahlášeném termínu
v sobotu 8.6.2013 (resp. od 7.6 do 9.6.2013). Střelnice SSK Hrádek se nachází mezi obcí Hrádek a státním zámkem
Hrádek u Nechanic.

Rozhodli jsme se pojmout letošní manévry podstatně jinak, než jste byli v minulých letech zvyklí.
•

Cílem letošních manévrů bude téměř výhradně secvičení historických jednotek, abychom vypilovali taktické
pohyby vojsk v boji.

•

Naprostým unikátem budou ostré „černopraché“ střelby.

•

Tím hlavním záměrem pořadatelů samozřejmě zůstává to, aby si účastníci akci náležitě užili.

V plánu je následující program:

PÁTEK 7.6.2013
- Od 16:00 - Stavba dobového tábora na louce u střelnice. Pro civilní stany bude vyhrazen oddělený prostor.
Pokud tedy máte k dispozici dobový „příbytek“, tak jej upřednostněte.
- Od 17:00 – Registrace jednotek
- Možnost občerstvení v místním hostinci přímo v prostoru areálu, k dispozici též ohniště přímo v táboře.
SOBOTA 8.6.2013
- 8:00-9:00 – Registrace jednotek
- 9:00 – porada velitelů jednotek
- 9:30 – 12:00 – Společný výcvik pruských jednotek na louce u střelnice
- 9:30 – 12:00 – Ostré střelby na střelnici – rakouské jednotky
- 12:00-12:30 – oběd
- 12:30 – 15:00 – Společný výcvik rakouských jednotek na louce u střelnice
- 12:30 – 15:00 – Ostré střelby na střelnici – pruské jednotky
- 15:00 – 15:30 – porada velitelů jednotek, zařazení jednotek a jednotlivců - Vytvoření výchozích formací
- 15:30 – 16:00 – Útok rakouské formace z volného prostoru na formaci pruskou přicházející z lesa
-

16:30 – Vyhlášení výsledků střeleb, ukončení manévrů
17:00 – ??? ... Večerní vojenská veselice v prostorách střelnice, neboli volná zábava pro jednotky, které
zůstávají.
(Doprovodný program – dětská vzduchovková střelnice, výstavka zbraní)

NEDĚLE 9.6.2013
- Úklid a vyklizení prostoru do 12:00

Upřesnění jednotlivých částí programu:
Společný výcvik jednotek:
Cílem je vstřebání a procvičení základních povelů a pohybů těles. Těleso je v tomto pojetí nácviku podstatné,
proto je výcvik společný. Sjednocení povelů a snaha o koordinovaný pohyb větší formace. Zařazení
poddůstojníků a důstojníků na správná místa ve tvaru. Koordinace útoku s ostatními druhy vojsk …
dělostřelectvo, jízda …. . Příprava na odpolední finále.
Ostré černopraché střelby:
Nebude se jednat o čistokrevnou soutěž. Každý střelec bude mít možnost vystřelit 1-2 střely do papíru a 1
střelu na malovaný terč (1 pruský, 1 rakouský). Vyhodnocovat se bude nejlepší zásah v malovaném terči. Kdo
nebude mít k dispozici střelby (olovem) schopnou zbraň, bude mu zbraň zapůjčena.
Odpolední finále:
Útok rakouské formace na formaci pruskou. Cílem je provedení „oku ladnému“ střetu formací…. Dle povelů
koordinovaně, padlí a jejich recyklace.
Předlohou bude plán útoku, dokonale zpracovaný fldw. Hans Schmidtem při 14. C.k. manévrech.
Rakouská formace útočí z volného prostoru na pruské rojnice na kraji lesa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utvoření pochodové formace – pochod do volného prostoru (rakousko), pochod na kraj lesa (prusko)
Dělostřelecká příprava, případně jízdní hlídky
Myslivci – rozvinutí do střeleckého řetězu před řadovou pěchotou
Řadová pěchota – semknutí do srazu
Palba
Padlí, ranění ….
Bodáková steč - odražena
Recyklace padlých
Palba
Bodáková steč – zatlačení Prusů do lesa
Pruský protiútok
Ústup rakouských formací
Krytí rakouského ústupu dělostřelectvem a jízdou

Stravování a občerstvení:
Pořadatel zajistí:
•
•
•

Zdarma - Pro vojsko oběd - bude připraven buřtguláš + chléb – kotlík na otevřeném ohni.
Zdarma - Pitná voda po celý den (z důvodů ostrých střeleb není přípustný alkohol až do 16:00)
Za úhradu – Točené pivo po 16:00, uzenina k opékání na otevřeném ohni

Ostatní:
•
•

Voják se stará = voják má. Možnost opečení vlastní uzeniny na otevřeném ohni … atd.
Možná ještě na něco přijdeme ☺

Věříme, že nás i Vás bude toto pojetí bavit,
a že vynaložené úsilí povede ke zdokonalení našeho „válečného“ umění.

Žádáme o včasné nahlášení účastníků – do 17.5.2013.
Účast prosím hlaste na klika-m@email.cz nebo na tel. 605 837 097.
Kontaktní osoba M.Klika – 605 837 097, klika-m@email.cz
Nezapomeňte na počty osob a rozsah vaší účasti ... tzn:
• Příjezd PÁTEK / SOBOTA
• Odjezd SOBOTA / NEDĚLE
• Dobové stany ANO/NE , předpokládaný nároky na prostor
• Civilní stany ANO / NE – počet
• Další dobové příslušenství (Vozy, koně, kanóny)

