
                                    

PŘÍLOHA K POZVÁNCE NA SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ
MEMORIÁLU GENERÁLMAJORA ANTONÍNA SOCHORA.

     Každým rokem, již po dobu několika desítek let, setkávají se veteráni 
1. Československého armádního sboru, pozůstalí rodinní příslušníci, další veteráni 
2. světové války a významní hosté, u příležitosti pietní vzpomínky na svého druha a
kamaráda Antonína Sochora.
    Antonín Sochor zůstane navždy významnou vojenskou osobou československých
dějin, příkladným vlastencem a válečným hrdinou, kterému za jeho statečnost byl
udělen titul Hrdina Sovětského svazu a Řád Bílého lva.

 Setkání je dvoudenní 12. – 13. října 2017

Pokyny pro účastníky.

Ve čtvrtek 12. října 2017 ve 12.00 hodin bude přistaven autobus před hotelem „Legie“ (Sokolská 33, Praha
2,  sídlo  ČsOL Praha)  pro přihlášené zájemce o účast  na  setkání,  k přepravě  do  Stráže  pod Ralskem
odjezd ve 13.00  , a následující den na cestu zpět do Prahy odjezd ve 13.00 - 13.30 hod.

Zájemci zašlou vyplněnou přihlášku (přihlášky) nebo se přihlásí,  nejpozději  do 4.  října 2017 na
jednu z     kontaktních adres, které jsou uvedeny na předchozích pozvánkách s programem

- Přihláška k účasti (vlastní doprava – bez ubytování).
- Přihláška k dopravě autobusem z Prahy do Stráže pod Ralskem.
- Přihláška na ubytování.

Přihlášení k ubytování a jejich doprovody se budou hlásit ve čtvrtek 12. 10. 2017 od 14:00 do 16:30 
hod. na recepci hotelové ubytovny Akademie Vězeňské služby ČR – Stráž pod Ralskem Jižní 367. Po 
té přejdou do Kulturního domu Panda, kde se přihlásí k prezentaci.

Po skončení memoriálu generálmajora Antonína Sochora ve stráži pod Ralskem dne 13. 10. 2017 se koná
2. část pietního aktu na Lesním hřbitově v Novém Boru, kde se pokloníme památce popravených vojáků
Rumburské vzpoury u obnoveného pomníku, padlému sovětskému vojákovi a generálmajorovi Františku
Ryplovi, válečnému letci 2. světové války z našeho města, symbolickému hrobu – památníku obětem 2.
světové války z řad zajatců, totálně nasazených a umučených nacistickým režimu v regionu Nový Bor. 

                                   

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=252222288157344&set=a.252222284824011.58475.252221624824077&type=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Znak_Str%C3%A1%C5%BEe_pod_Ralskem.png


PŘIHLÁŠKA K     ÚČASTI NA MEMORIÁLU ANTONÍNA SOCHORA DO 
STRÁŽE POD RALSKEM – 12. -  13. 10. 2017

Přihlášku zašlete, nebo se přihlaste telefonicky na jednu z kontaktních adres
do 4. října 2017.

Jméno, příjmení, titul,  hodnost : ________________________________________________

Adresa přihlášeného : __________________________________________________________

Doprovod
Jméno, příjmení, titul _________________________________________________________

Adresa doprovodu ____________________________________________________________

Přihlašuji se na:  Den 12. 10. 2017      Den 13. 10. 2017     Na oba dny  (prosíme označit)   
bez ubytování 

V _______________________                          dne _________________________

                                                                       ______________________________________
                                                                                                  podpis   

PŘIHLÁŠKA NA UBYTOVÁNÍ VE STRÁŽI POD RALSKEM NA  12. - 13. 10. 2017
                                                                          
Přihlášku je nutné odeslat nejpozději do 4. října 2017.

Jméno, příjmení, titul, hodnost: __________________________________________________

Adresa přihlášeného: ___________________________________________________________

Doprovod
Jméno, příjmení, titul: __________________________________________________________

Adresa doprovodu: _____________________________________________________________

V ________________________                        dne ________________________
                                   
                                                                                ____________________________________
                                                                                                                 podpis 

Každý účastník, který bude žádat o ubytování, musí mít sebou i platný doklad totožnosti, to
se týká i doprovodu.



PŘIHLÁŠKA K     DOPRAVĚ AUTOBUSEM Z     PRAHY DO STRÁŽE
POD RALSKEM NA MEMORIÁL A. SOCHORA 2017

Zašlete, nebo přihlaste se telefonicky na jednu z kontaktních adres do 4. 10. 2017

Jméno, příjmení, titul, hodnost :_____________________________________________
 

Adresa přihlášeného:______________________________________________________

Doprovod přihlášeného:____________________________________________________

V____________________________               Dne_________________________________

                                                                          Podpis______________________________


