Milí priaznivci vojenskej histórie
a historickej vojenskej techniky!
Ako hovorí brazílsky spisovateľ Paulo Coelho – všetko, čo sa
stane jedenkrát, už sa nemusí stať nikdy. Ale všetko, čo sa stane dvakrát, sa stane určite aj tretí krát.
Keď sa pred dvoma rokmi do kalendára zaujímavých podujatí v našom regióne prvýkrát zapísali Tankové dni Laugarício,
prial som si, aby sme sa tu po roku stretli opäť. Stúpajúca účasť
vozidiel, tábory, bohatý program, množstvo nadšencov vojenskej histórie a vojenskej techniky a tisícky návštevníkov ma
vlani definitívne presvedčili, že v Trenčianskom kraji sa nám
rodí ďalšia krásna tradícia.
S veľkou radosťou vás všetkých vítam na 3. ročníku Tankových
dní Laugarício!
Veľmi si vážim, že nadšenci historickej vojenskej techniky
a vojenskej histórie sa opäť podujali pripraviť pre oko diváka
tak príťažlivé predstavenie. Dôležité je, že prezentácia techniky od historických vozidiel až po modernú vojenskú techniku
kráča ruka v ruke so samotnými dejinami slovenského národa.
Aj v tomto roku si pripomíname niekoľko významných výročí spojených s bojom o slobodu. Ide najmä o 70. výročie skončenia
2. svetovej vojny.
Už samotný názov naznačuje, že Tankové dni Laugarício sú zasadené do správneho prostredia, do nášho Trenčianskeho kraja.
Jeho dejiny, tradície i súčasnosť sú pupočnou šnúrou späté s vojenskou technikou a históriou. Nie náhodou sa spoločne stretávame v blízkosti mesta Trenčín. Veď práve tu sídlilo veliteľstvo niekdajšieho východného okruhu, neskôr generálny štáb. V
súčasnosti je naše krajské mesto sídlom dvoch veliteľstiev a mestom mnohých bývalých, ale aj súčasných vojakov a výsluhových dôchodcov. Preto verím, že sa Tankové dni Laugarício zakorenia v regióne pod hradom Matúša Čáka natrvalo a postupne
sa zaradia do top kalendára prehliadok historickej vojenskej techniky a vojenskej histórie v celej strednej Európe.
Milovníci vojenskej historickej techniky si nepochybne prídu na svoje. Príťažlivý terén medzi obcami Trenčianske Stankovce
a Bodovka ponúkne nielen prezentáciu ozbrojených síl Slovenskej republiky. Ukážky jázd, rekonštrukcie bojov, pestrý výber
techniky od historických vojenských vozidiel z druhej svetovej vojny, obrnených transportérov až po modernejšiu vojenskú
techniku akiste uspokojí aj toho najnáročnejšieho priaznivca vojenskej histórie. Oceňujem, že vďaka usilovným organizátorom budete mať možnosť cítiť históriu doslova na vlastnej koži – od americkej občianskej vojny, cez Československé légie až
po súčasnosť.
Prehliadka historickej vojenskej techniky, dynamika tankov, či vzdušné súboje nám akiste pripomenú schopnosti, možnosti a
rôzne spôsoby vojnovej taktiky a stratégie. Mala by sa stať živým odkazom na obdobie rokov 1939 až 1945 v Európe a celom
vojnovom svete.
Organizátori si pre vás prichystali viacero noviniek vrátane jednej veľkej premiéry. Prezradím len toľko, že napríklad budete
môcť vidieť vykopané exponáty rôznych kusov lietadiel, ktoré tu ležia od čias vojny.
Pod organizáciu 3. ročníka Tankových dní Laugarício 2015 sa podpísalo okrem Trenčianskeho samosprávneho kraja aj Ministerstvo obrany SR a Ozbrojené sily SR.
Takéto podujatia majú širší rozmer. Okrem oživenia nedávnej minulosti a prezentácie vojenskej techniky totiž príťažlivou formou, pôsobia na mladých ľudí, približujú im dejiny národno-oslobodzovacieho boja slovenských vlastencov. Všetkým, ktorí
podali pomocnú ruku pri príprave tejto nevšednej akcie, ale predovšetkým organizátorom a účinkujúcim ďakujem. Verím,
že medzi Trenčianskymi Stankovcami a Bodovkou, na území Trenčianskeho kraja spoločne prežijeme neopakovateľné chvíle.
Ing. Jaroslav Baška,
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

Milí nadšenci histórie,
vojenskej techniky a vojenstva,
tento rok si pripomíname 70. výročie ukončenia druhej svetovej vojny, ktorá svojím rozsahom a hrôzami výrazne poznačila nielen dejiny ľudstva, ale aj tie naše. Rezort obrany sa pri
takýchto príležitostiach snaží podporovať akcie, ktoré svojim
zameraním približujú mladým generáciám významné vojenské historické udalosti. Jednou z takých sú určite aj Tankové
dni Laguaricio, ktorých tretí ročník sa tento rok uskutočňuje
v Trenčianskych Stankovciach.
Práve tanky už tradične v každom človeku akosi automaticky
evokujú spojenie s vojakmi a našimi ozbrojenými silami. Aj
preto som rád, že po dlhom čase sa naše tanky opäť plne zapájajú do viacerých cvičení a sú neoddeliteľnou súčasťou slovenských ozbrojených síl. Okrem toho táto akcia ponúka ešte
jedno veľmi zaujímavé a symbolické prepojenie. Tým je nepochybne miesto konania. Veď práve kraj v okolí Trenčína je nielen historicky, ale aj dnes, vojenstvom doslova „presiaknutý“.
Na tomto podujatí budú môcť návštevníci vidieť okrem tankov aj prierez množstvom ďalšej vojenskej techniky. Od tej najľahšej cez ťažké vozidlá a obrnené transportéry, ako aj od historickej až po tú modernizovanú.
Verím, že bohatý program, ktorý organizátori tohto podujatia pripravili, bude zdrojom mnohých nezabudnuteľných zážitkov
pre všetkých návštevníkov. Dovoľujem si preto využiť tento priestor aj na poďakovanie všetkým organizátorom, aktérom
a všetkým tým, ktorí sa podieľali a podieľajú na úspešnom priebehu Tankových dní Laugaricio.
Martin Glváč, Minister obrany SR

19.6.2015

Stavanie táborov
Voľné jazdy
14:00 Spanilá jazda – okruh 68 km (A. Adamovičovi)
odhadom 3,5 hodiny
20:00-24:00 Sweet little chicks – swing

20.6.2015

10:00 Zahájenie – slávnostný výstrel
( výstrel z T55 )
10:05 Predstavenie všetkej
zúčastnenej techniky
11:30 56. prieskumná skupina
12:00 vojenská polícia + výsadok BVP 2
12:30 Hlavná bojová ukážka - Labe
13:30 Prestávka na 30min (upratanie priestoru, občerstvenie)
14:00 Zoskok parašutistov
14:15 výsadok MI-17
14:30 ukážka Ozbrojených síl Slovenskej republiky
15:00 Dynamická ukážka klubu Ľahká protitanková
brigáda Glasňák (Studená vojna)
15:30 TANKY a bojové vozidlá pechoty
– dynamické jazdy, streľba, likvidácia vozidiel
16:30 Ukončenie
16:45 Voľné jazdy aj pre divákov
Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu programu,
o prípadných zmenách Vás budeme informovať.
Ďakujeme za pochopenie

