Ministerstvo obrany ČR pořádá Den otevřených dveří
Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří na Ministerstvu obrany. Ve čtvrtek 28. září 2017, na Den
české státnosti, se poprvé v novodobé historii České republiky otevřou veřejnosti brány Ministerstva
obrany.
Pro návštěvníky Dne otevřených dveří bude připravena prohlídka reprezentativních prostor hlavní
budovy ministerstva s odborným výkladem, která se uskuteční každých 15 minut a bude trvat
přibližně 30 – 45 minut. Návštěvníci budou mít možnost si prohlédnout jednací místnosti, salónky i
pracovnu ministra obrany. V přilehlém areálu bude nachystán doprovodný program.
První prohlídka se uskuteční v 9.15 hod., poslední ve 13.30 hod.
Na akci je nutná rezervace
Pokud budete mít zájem se Dne otevřených dveří účastnit, zašlete prosím svoje jméno a příjmení,
datum narození, číslo občanského průkazu, adresu trvalého bydliště na adresu
prohlidkaMOValy@army.cz. Tyto údaje jsou nutné pro vpuštění do střeženého vojenského objektu.
V případě osob mladších 15 let postačuje jméno, příjmení a datum narození.
Program
- Komentovaná prohlídka reprezentativních prostor hlavní budovy Ministerstva obrany
- Výstava o historii objektu
- Výstava „Ten druhý život“ s fotografiemi ze zahraničních misí
- Stánek POKOS (Příprava občanů k obraně státu) s výstavou a soutěžemi, pro soutěžící máme
připraveny odměny
- Ukázky současné vojenské techniky – vozidla Kajman, Iveco a ručních zbraní
- Ukázky současných i historických automobilů ministrů obrany ze sbírek Vojenského
historického ústavu
Důležité informace
Termín:
- čtvrtek 28. září 2017
- 9.00 – 14.00 hodin, poslední prohlídka začíná ve 13.30 hod.
Adresa:
- Praha 6 – Hradčany, ulice Tychonova 1
Doprava
- metrem trasy A, stanice Hradčanská, výstup z metra směr Pražský hrad
- tramvají č. 1, 2, 7, 8, 14, 18, 20, 25 a 26 nebo autobusem č. 131, stanice Hradčanská
- tramvají č. 22 a 23, stanice Královský letohrádek
- autobusy a vlaky příměstské dopravy, stanice Praha Dejvice, Praha Hradčanská
Upozornění
Každý návštěvník musí projít bezpečnostní kontrolou včetně vnášených zavazadel.
Z důvodu zabezpečení vojenského prostoru není možné vnášet do areálu Ministerstva obrany tyto
předměty:
- střelné, bodné, řezné a sečné zbraně,
- hořlavé látky,
- veškeré alkoholické a nealkoholické nápoje.
Místo vstupu, tzv. stříbrná brána, není uzpůsobeno na uložení uvedených předmětů. Návštěvník
s těmito předměty proto nebude do objektu vůbec vpuštěn!
Do areálu nebude možný vstup s dětskými kočárky, invalidními vozíky a zvířaty.
Nezapomeňte si s sebou vzít průkaz totožnosti.
Vstup zdarma.

