Ride for the
forgotten heroes
2019

Klub generálov Slovenskej republiky,
Medzinárodná policajná asociácia - Slovenská sekcia,
motocyklový klub Despatch Riders LE Slovakia
pri príleţitosti
25. výročia vzniku Internacional police association sekcia Slovensko
10. výročia zaloţenia motocyklového klubu Despatch Riders LE Slovakia,

pripravili

Časť A
Jazda za zabudnutých hrdinov 2019

Doporučený príchod - nedeľa
23.6. 2019 na ubytovanie v obci Terchová na Hotel pod Sokolím.
individuálna alebo skupinová rezervácia na 2 noci TU
V prípade, ţe nedeľné ubytovanie vynecháte, miesto stretnutia v pondelok 24.6. 2019 o 09,30
h pred vchodom do školy HaZZ /GPS/

24.6. 2019
pondelok
Návšteva školy Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky a 5. pluku špeciálneho
určenia v Ţiline. Spomienkový akt. Skupinový obed podľa výberu, návšteva hradu Strečno a
jazda v okolí s pribliţnou dĺţkou 150 km.

25.6. 2019
utorok
Jazda na ďalšie ubytovanie po trase TU
Cesta popod Tatry, návšteva Horskej záchrannej sluţby, Slovenská ROUTE 66 a cieľ na
ubytovaní v Banskej Bystrici, Penzión Holub
individuálna alebo skupinová rezervácia na 2 noci TU

26.6. 2019
streda
Návšteva múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici so spomienkovým
aktom. Okruţná jazda po nádherách Slovenska okolo Poľany. V Čiernom Balogu zastávka pri
Európskom unikáte horskej úzkokoľajnej ţelezničke a návrat na ubytovanie.

27.6. 2019
štvrtok
jazda na ďalšie ubytovanie po trase TU
Cesta Štiavnickými vrchmi cez UNESCO-m chránené mesto Banská Štiavnica do
historického mesta Nitra k návšteve zabudnutého hrdinu. Cesta bude pokračovať na
ubytovanie v Bratislave.
individuálna alebo skupinová rezervácia na 1 noc TU

28.6 2019
piatok
* 08,00 h stretnutie na spomienkovom akte za všetkých príslušníkov záchranných a
bezpečnostných zloţiek, ktorí poloţili ţivot pri výkone sluţby pri Pamätníku zmierenia v
priestoroch Ministerstve obrany Slovenskej republiky ﴾48°09'54.6"N 17°07'49.6"E ﴿
Vstup do objektu podľa inštrukcií príslušníkov vojenskej polície
* 09,30 h odjazd organizovanej kolóny s policajným sprievodom k objektu väznice
Leopoldov k pripomienke udalostí z 23.11. 1991, pri ktorom počas úteku z väznice boli
zavraţdení 5 príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráţe.
* 14,00 h zoradenie motoriek a kolóny historických vozidiel, spomienkový akt obci Bošáca a
meste Trenčín
Trasa celej jazdy TU

časť B
po dojazde kolóny motoriek a historických vozidiel v meste Trenčín program pre
účastníkov v rámci oslavy 25. výročia Internacional police assotiation Slovak section a
10. výročia založenia 1. Law Enforcement motoklubu na Slovensku Despatch Riders
Slovakia.

Aktivity na individuálnu platbu na účet do 9.6. 2019

SK2883300000002201393831
vo výške 65€/osoba
poznámka k platbe Meno alebo názov klubu
(v platbe je zahrnuté ubytovanie na 2 noci, 2x raňajky, 2x večera, vstup na Tankové dni
Laugarício)
* Privítanie na ubytovaní v priestoroch kaštieľa Patrovec. Spoločná večera a odvoz
autobusom do priestoru konania Tankových dní Laugarício 2019, voľná zábava, odvoz
autobusom na ubytovanie.

29.6. 2019
sobota
* raňajky
* 08,30 h odjazd kolóny motoriek k slávnostnému otvoreniu historického podujatia Tankové
dni Laugarício so spoločným programom. Prehliadka moderných a historický vozidiel
záchranných a bezpečnostných zborov sveta, rekonštrukcia bitiek 2. svetovej vojny, ukáţky
činnosti polície a iné.
* 15,00 h výjazd do okolia podľa dohody - hrad Trenčín, hrad Beckov, hrad Čachtice
* 18,00 h spoločná večera na ubytovaní
* 19,00 h večer osláv s pohostením

30.6. 2019
nedeľa
* 08,30 h spoločné raňajky, fotka pred kaštieľom voľný odjazd domov

