
POZOR NOVINKA
15 zcela nových bytů1+kk a 2+kk 
k pronájmu v novostavbě 
v Bažantí ulici (v centru Liberce) 

PRODUKCI AKCE ZAJIŠTUJE:
www.elset.cz

4. ROČNÍK DĚTSKÉHO DNE PRO VÁS PŘIPRAVUJÍ:
LIBERECKÝ KRAJ, ČS. OBEC LEGIONÁŘSKÁ – 

LIBERECKÝ KRAJ A SBD SEVER

VÁLKA V KUVAJTU – TEHDY TO BYLA 
VÁLKA SPRÁVNÁ A SPRAVEDLIVÁ

Dnes si připomeneme osudové okamžiky 
dvacátého století, kdy naši vojáci stáli v písku 
saúdskoarabské pouště jako malá, ale  plno-
hodnotná součást spojeneckých mezinárod-
ních sil. Odhodláni hájit právo všech národů 
a zemí světa na svobodu a sebeurčení proti 
tyranii a diktátu totalitní moci. A bylo to právě 
v našem městě Liberci, kde vznikl samostat-
ný protichemický prapor. A byli to právě naši 

chlapi, liberečtí chemici, kteří vytvořili základ této elitní jednotky.
Vojáci tehdy bojovali za svobodu pro všechny, bez rozdílu. Bylo to 
poprvé od konce bojů 2. světové války, kdy hrdě, odvážně a odhod-
laně po boku vojáků mezinárodní koalice navázali naši chlapi na 
tradice dobrovolníků československých legií, stejně jako na tradice 
bojovníků od Tobruku a Dukly. 
Proti okupaci Kuvajtu se postavila převážná část členských zemí 
OSN. Rada bezpečnosti tehdy, v roce 1990 schválila celkem dva-
náct rezolucí odsuzujících agresi Iráku proti Kuvajtu. Ve většině 
z nich spolu poprvé hlasovalo všech pět stálých členů. Díky tomuto 
jednoznačnému stanovisku vznikla koalice 28 států, jejichž jednotky 
se vydaly do ohrožené oblasti Perského zálivu a osvobodili Kuvajt.
Dlouhodobě je smyslem pořádané akce zábavnou formou  popula-
rizovat službu našich vojáků, činnost Policie, hasičů a záchranářů.
Je pro nás důležité podpořit v dětech a mládeži úctu, obdiv a hrdost 
k naší vlasti, k Libereckému kraji, hrdost na každodenní odvahu na-
šich vojáků, policistů, hasičů a záchranářů. 
Chceme také v současné generaci občanů probudit zdravé vlas-
tenectví a ochotu k branné povinnosti. Není svobody bez pravého 
vlastenectví, bez lidí připravených hájit svou vlast, bez vojáků, kteří 
slouží své zemi a pomáhají budovat bezpečnější svět pro všechny. 
Stalo se smutnou skutečností, že téma bezpečnosti je u nás i ve svě-
tě čím dál aktuálnější. My, Češi, jsme národem statečným a odhod-
laným. Kdykoliv přišla výzva osudu, byli jsme a budeme připraveni.

František Gábor, válečný veterán

měsíční nájem od 6 900 Kč + služby

nízké náklady na energie

možnost pronájmu parkovacího mista v objektu

k nastěhování od 2 /2017

rezervujte si své nové bydlení již dnes

kontakt:  tel.: 485106 572  |  e-mail: bezucha@sbdsever.cz
www.sbdsever.cz

PROFESIONÁLNÍ SPRÁVCE NEMOVITOSTÍ
KOMPLETNÍ SPRÁVA BYTOVÝCH DOMŮ

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE,  
NÁKUPU A PRONÁJMU NEMOVITOSTÍ 
      RYCHLÝ ODKUP BYTU
      ZAJIŠTĚNÍ HYPOTÉKY
      PORADENSTVÍ ZDARMA

      ZÁKAZNICKÉ CENTRUM 
Lipová ul. 596/7, Liberec IV
tel. 485 106 552, 777 334 333 
nebo 777 750 995 
e-mail: sbdsever@sbdsever.cz 
www.sbdsever.cz



DĚTSKÝ DEN
připomínka 25. výročí operace „Pouštní bouře“  |  27. 8. 2016

PROGRAM
10:00 Oficiální zahájení – zahájení workshopů a soutěží pro děti
10:30 Práce s plošinou a slaňování – SDH Liberec
11:00 Policie ČR – služební kynologie 
11:30 Dětská taneční skupina Takt Liberec – 1. vystoupení
11:45 Dětský program na podiu – zpěvačka Jana Kociánová
12:00 Městská policie Liberec – ukázka výcviku služebního 
 psa se zadržením pachatele
12:20 Takt Liberec – 2. vystoupení 
12:30 Vězeňská služba ČR – Věznice Rýnovice, činnost operační 
 eskortní skupiny při napadení eskorty ozbrojenými útočníky.
13:00 Policie ČR – zadržení pachatele + výcvik
13:30 UKÁZKA OCHRANY HRANICE SCHENGENU – aktivní 
 zálohy AČR, Policie ČR, Saská policie, centrum vojenské
 kynologie Chotyně... Fakta o ochraně naší bezpečnosti. 
14:30 Ukázka výcviku služebních psů z Centra vojenské 
 kynologie Chotyně, využití psa při vyhledávání zbraní, 
 při prohledávání zavazadel ve skupině osob a vyhledává-
 ní zbraně ve vozidle.
15:00 TANKOVÁ BITVA – bojová ukázka volně navazuje na 
 události operace „Pouštní bouře“, v lednu a únoru roku 
 1991 na území osvobozovaného Kuvajtu. V ukázce bude 
 předveden bojový střet koaličních jednotek s obrněnou
 jednotkou Irácké armády a následně s jednotkou elitní 
 Republikánské gardy. Zapojení jednotky chemiků česko-
 slovenského protichemického praporu, tanků (T55, T72),
 bojových vozidel pěchoty (BVP), obrněných transportérů, 
 helikoptéry AH-1 Cobra, průlet dvou bojových letounů
 JAS-39 Gripen.
17:00 Začátek afterparty – Špejbl‘s Helprs (AC/DC revival) –
 hlavní pódium
18:00 Depeche Mode revival – hlavní pódium
19:00 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, Saská 
policie, Vězeňská služby ČR – Věznice Rýnovice, Městská policie 
Liberec, Hasičská záchranná služba.

Po celý den ukázka vojenské techniky – bojová vozidla pěchoty 
(BVP1 a 2), tanky T55, T72, obrněné transportéry BRDM 2rch, 
BRDM 2Ra a vojenská vozidla Tatra 7, KRAZ, ZIL 157, UAZ, Land 
Rover, HMMWV, eskortní vozidlo Vězeňské služby ČR. HZS hlavního 
města Prahy předvede speciální techniku, a to technický automo-
bil se zařízením Cobra a vozidlo Hummer. 

Po celý den k dispozici airsoftová střelnice, dětské atrakce (skákací 
hrad, skluzavka, vodní zorbing, jumping, dětský kolotoč), dětské 
workshopy a soutěže. V případě příznivého počasí rovněž fotolety 
vrtulníkem pro veřejnost.

Zájemci o službu v AČR či v aktivních zálohách AČR mohou 
v průběhu dne navštívit stánek rekrutačního střediska AČR.
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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.

STŘELNICE

DĚTSKÉ
ATRAKCE
(skluzavka, 
zorbing, 
jumping, kolotoč, 
skákací hrad)

SIMULACE ZÁSAHŮ 
POLICIE ČR, 

VĚZEŇSKÉ SLUŽBY, 
MĚSTSKÉ POLICIE,

HASIČSKÉHO
ZÁCHRANNÉHO SBORU
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FOTOLETY

BITEVNÍ POLE – 
POUŠTNÍ BOUŘE

PROSTOR PRO 
DIVÁKY BITVY

VIP PARKING

ZÁSAH PŘI NARUŠENÍ 
SCHENGENSKÉHO PROSTORU

KLUB VOJENSKÉ 
HISTORICKÉ TECHNIKY 

LIBEREC V AČR


