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Centrum české historie pořádá V. ročník  
 

Dny české historie 2018 
Vítej, republiko! 

 
 
 

 
 
 
 

Akce ke 100. výročí vzniku samostatného 
československého státu a ukončení 1. světové války  
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1. Místo uskutečnění 
Projekt bude realizován v městysu Křivsoudov, okr. Benešov, Středočeský kraj, kde 
byla akce úspěšně realizována v předcházejících čtyřech letech. 

 
 

2. Termín realizace 
Projekt bude realizován ve dnech 24.8 až 26.8. 2018. 
 
 

3. Cíl 
Cílem je představit široké veřejnosti nejvýznamnější epochu v novodobé české 
historii – vznik samostatného státu Čechů a Slováků v roce 1918.  
Akce interaktivním způsobem představí veřejnosti nejvýznamnější období české 
historie za posledních sto let. 
Jedná se již o 5. ročník Dnů české historie – realizátor je teoreticky i prakticky 
kvalitně připraven. Získal mnoho zkušeností z minulých ročníků, které mohou být 
uplatněny i v roce 2018. 

 
 

4. Obsah 
 
Hlavní den akce, tj. sobota 25. 8., budou realizovány především tyto aktivity:  

 
- Dobové ukázky techniky, výzbroje a výstroje prostřednictvím vojenských 

historických klubů a klubů vojenské historické techniky 
- Konkrétní hrané ukázky prostřednictvím vojenských historických klubů 

představující živě události z období roku 1918 i let následných (Rumburská 
vzpoura, příjezd TGM do vlasti apod.) 

- Další hrané ukázky představí všechna významná období posledních 100 let, a 
to zvláště: 
 

 Rok 1938 – mobilizace a Mnichovská dohoda, odchod Čechů 
z pohraničí, které zabralo Hitlerovské Německo 
 

 Rok 1948 – komunistický převrat a perzekuce hrdinů, kteří ve 
válečných letech bojovali za svou vlast 
 

 Rok 1968 – po krátkém uvolnění okupace vojsky Varšavské smlouvy 
 

 Rok 1988 – první oficiální povolená demonstrace v Praze na 
Škroupově náměstí za účasti V. Havla, a dále lednové protesty, tzv. 
Palachův týden v r. 1989 

 
 

- Součástí bude výstava Osudové roky české státnosti, věnovaná tomuto výročí 
- Na programu budou také prezentací významných míst České republiky 

spjatých s touto etapou národní historie 
- Akce vyvrcholí koncertem Pocta republice 
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5. Organizační zajištění akce 
 
Vzhledem k předcházejícím ročníkům je organizátor na realizaci akce dostatečně 
připraven. 
 
Na realizaci akce spolupracuje organizátor s řadou historiků, specialistů, členů 
historických klubů i mediálních partnerů, takže akce bude organizačně, produkčně, 
personálně i programově kvalitně zabezpečena. 
Na realizaci se mimo organizátora podílí i vedení městyse Křivsoudov a místních 
spolků a dobrovolníci. 
 
Akce bude již od jarních měsíců postupně medializována a díky mediálnímu 
partnerství vybraných rozhlasových stanic a tištěných medií získá určitě potřebnou 
pozornost. Propagace akce se uskuteční i formou dalších aktivit, především na 
sociálních sítích, na plakátovacích plochách a v tisku. 
 
V současné době se program dolaďuje a obohacuje o další přitažlivá témata, 
především z oblasti účasti vojenské techniky a dobových ukázek. 
 
Akce bude mít, tak jako v minulých letech, velký prostor v celostátním i regionálním 
tisku, v televizi (ČT – pozvánka na víkend), rozhlase, včetně mediálního partnerství 
Country radia, a je předpoklad, že se akce zúčastní minimálně 8 000 návštěvníků. 
 
 
Dovolujeme si Vás požádat o finanční příspěvek na realizaci tohoto projektu. 
Nabízím Vám za to reklamní plnění (loga, poutače v místě akce na plakátech, 
pozvánkách, reklamních materiálech, webových stránkách aj. dle domluvy). 

 
Pro konkretizaci spolupráce navrhuji osobní jednání. 
 
 
 
S úctou 
 
Ing. Jaroslav Houška, ředitel 
Centrum české historie, o.p.s. 
Tel.: 603 548 872 
e-mail: jhouska@ceskatrikolora.cz 
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