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Setkání hasičských přípravek ve Středočeském kraji 

3. 5. 2014 Čelákovice 

Předpokládaný PROGRAM 

 

10.00 – 10.15  prezence 

10.30 slavnostní zahájení (hejtman, starosta SDH, okresu) 

11.00 – 15.00 vystoupení (15. min. na družstvo) 

13.00 ukázka zásahu IZS 

11.10 – 14.00 obědy 

15.30 pěna 

 

Doprovodný program: 

 

 Skákací hrady 

 Technika na ukázku – policejní, hasičská, záchranářská 

 Tygří stezka 

 Malování na obličej 

 Hasík – stánek požární prevence pro děti 

 Pěna (dle počasí) 

 

Občerstvení:  Obědy v restauraci U Bohuslavů (dospělí 75,- Kč, děti 45,- Kč) 

 Stánky (uzené, pití, klobásy, párky), zmrzlina, cukrová vata (podle 

počasí) 
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 Po zkušenostech z navštívených Setkání předpokládáme účast asi 10 – 15 družstev, tj. 

cca 100 – 150 vystupujících dětí plus přibližně dvojnásobný počet jejich doprovodu. Jelikož 

by dle našeho úsudku nebylo správné odměnit jen některé z vystupujících, chtěli bychom 

alespoň malou odměnu pro každého malého hasiče. Věřte, že každičký z nich si ji svým 

výkonem zaslouží. Jako odměnu zamýšlíme pro každého z nich medaili s logem Setkání 

hasičských Přípravek a dvě až tři maličkosti, pro celé družstvo pak plánujeme pamětní 

plaketu, taktéž s příslušným logem. 

 Po proběhnutí minulého ročníku bychom chtěli místo konání Setkání hasičských 

přípravek přesunout více do středu města, proto jsme kontaktovali ZŠ Čelákovice a pro 

konání uvedené akce nám bylo zapůjčeno sportovní hřiště na adrese J. A. Komenského 414 

(pozor jde o jednosměrnou ulici). 

 Co se vlastního programu týká, předpokládané slavnostní zahájení celého Setkání by 

mělo proběhnout v 10:30 hodin, kdy všechny přítomné přivítají několika slovy např. 

představitelé Středočeského kraje, Okresního sdružení hasičů Čech a Moravy, či SDH 

Čelákovice. Poté se v předem připraveném pořadí připraví jednotlivá družstva na své 

ukázky. Okolo 13. hodiny přítomným divákům předvedou složky IZS (hasiči, policisté a 

záchranáři) ukázkovou spolupráci, ukázka samotná je ve fázi přípravy. Při příznivém počasí 

bude celá akce zakončena u dětí tolik oblíbenou pěnou. 

 Samozřejmě budou v okolí probíhat další doprovodné programy – například budou 

instalovány skákací hrady, jsou pozváni instruktoři z celostátního preventivního programu 

HASÍK, připraveno bude i populární malování na obličej. Samozřejmostí bude po celý den 

možnost prohlídky vystavené hasičské techniky, pokusíme se nabídnout i techniku policejní, 

případně zdravotní. Nezapomněli jsme ani na občerstvení návštěvníků. Kromě obědů bude 

pro ně zajištěno několik stánků s pitím, klobásy či párky, zmrzlinou, anebo cukrovou vatou. 


