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Trenčín, 4. júl 2016 
Tankové dni Laugarício vreli nabitou atmosférou 
 
Sobotňajšie dopoludnie sa v Trenčianskych Stankovciach nieslo v znamení slávnostných 
výstrelov a defilé historickej i novodobej vojenskej techniky. Predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška spolu s ministrom obrany Petrom 
Gajdošom otvorili Tankové dni Laugarício 2016 v spolupráci s Ozbrojenými silami SR. 
Organizátorom akcie je po štvrtýkrát Klub vojenskej histórie Laugarício na čele 
s Ľudovítom Franclom a Mariánom Simeonom.   
 
Po úvodných slovách ministra obrany zdôrazňujúcich potrebu národného cítenia a 
vlastenectva zaželal trenčiansky župan hosťom veľa pekných zážitkov v pripravenom 
bohatom programe. „Som rád, že toto podujatie sa teší veľkej obľube návštevníkov, 
svedčí to o ich záujme o vojenskú techniku a históriu spätú aj s Trenčianskym 
samosprávnym krajom. Využívame možnosť prostredníctvom prezentácií historických 
udalostí a vojenskej techniky vzdelávať aktívnou formou tých najmenších, pre ktorých raz 
vidieť je lepšie, ako sto krát počuť,“ uviedol Jaroslav Baška. Vyjadril potešenie, že aj 
ťažké a silné stroje vedia v dnešnej dobe vyčariť úsmev  na tvári dospelým i deťom, keď 
si ich majú možnosť zblízka obzrieť, dotknúť sa ich, či vyskúšať si jazdu. V závere 
trenčiansky župan poďakoval všetkým zaangažovaným, klubom vojenskej histórie 
a členom, ktorí sa so zápalom venujú zachovaniu histórie a tiež Ministerstvu obrany SR, 
že prispieva k zviditeľneniu vojenských síl a pripomína si národné a vojenské tradície.  
 
V rámci 4. ročníka Tankových dní Laugarício predstavili vojnoví nadšenci históriu 
vojenstva od Rímskej ríše až po súčasnosť. Návštevníci videli veľký napoleonský tábor aj 
mobilnú nemocnicu podobnú tej z televízneho seriálu. Súčasné trendy a techniku 
prezentovali príslušníci Ozbrojených síl SR formou statických aj dynamických ukážok. 
Diváci si mohli zblízka pozrieť napríklad tank T-72, bojové vozidlo pechoty, mostný tank 
T-55, odmínovací komplet Božena 4 a mnohé iné.   
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