
PROGRAM 14. PIETNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

� Pokládání věnců a kytic oficiálních delegací a občanů 
k hromadnému hrobu obětí pochodu za zvuků smuteční
hudby

� Úvodní projev předsedkyně Krajské rady KČP, z. s., 
Královéhradeckého kraje Aleny Svatoňové

� Uvítací projev starosty obce Choustníkovo Hradiště 
Vratislava Vopálky

� Hlavní projev 

� Vystoupení zástupců oficiálních delegací ze zahraničí 
a z České republiky

� Zakončení pietního shromáždění státní hymnou 
České republiky
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Pietní shromáždění pořádají:

Klub českého pohraničí, z. s.,  Královéhradeckého krajespolu s Obecním
úřadem v Choustníkově Hradišti, Krajským úřadem Královéhradeckého

kraje pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kaje Bc. Lubomíra
France a s významnou podporou ředitele Krajského vojenského 

velitelství AČR v Hradci Králové plk. Ing. Karla Filipa 

v sobotu 21. května 2016 v 10 hodin dopoledne
u památníku obětí pochodu 

v Choustníkově Hradišti.

na 14. pietní shromáždění občanů k uctění 
památky obětí pochodu hladu a smrti 
z koncentračního tábora Gross Rosen, 

které se koná

POZVÁNÍ

KČP, z. s., Královéhradeckého kra-

Foto na první straně: Choustníkovo Hradiště 23. května 2015 

FOTO – archiv KČP, z. s., Trutnov
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