HASIČI 150 let – SLAVÍME!!!!
OSLAVY 150-TI LET ČESKÉHO DOBROVOLNÉHO HASIČSTVÍ
Vždy ve ČTVRTEK, květen – červen 2014
Zábavně-soutěžní klání SDH měst a obcí pro hasiče i veřejnost s jídlem, pivem a skvělou hudbou!

PRINCIP
SDH jednotlivých obcí se vůči veřejnosti prezentují nejen přivezenou technikou, ale především
svými kulinářskými dovednostmi: Nejlepší nápad se špekáčky (dekorace, volná disciplína - např.
špízy a meče), Nejlepší grilovaná specialita, Nejlepší specialita k pivu. Prodejem svých specialit si
vydělají na činnost SDH a možná vyhrají i velkou výhru pro svou obec.
Zvlášť hodnocený bude celkový dojem, takže je důležité, aby jednotlivé stánky hrdě prezentovaly
jednak obec, jednak svůj sbor, jednak místního sponzora, Hodnotí se i účast a aktivní zapojení
komunálních politiků (starosta obce). K výhře pomůže, když je přijdou v soutěžním klání podpořit
hasiči z jejich obce (počet fanoušků se taky cení).

ORIENTAČNÍ PROGRAM
08,00 – 16,00 Technická příprava náměstí (dle potřeby), vjezd hasičské techniky, upoutávky
16,00 - 16,30 Zahájení, zdravice primátora, starosty krajského sdružení
+ Vyhlášení soutěží
+ Představení soutěžících: přenos na LED obrazovku
16,30 - 17,15 Hasiči dětem – taneční + zábavně soutěžní pásmo + juniorský hasičský sport
17,15 - 17,30 1. Kolo hodnocení, přenos na LED obraz.
17,30 - 18,00 Místně populární kapela/kapely
18,00 - 18,15 2. Kolo hodnocení + anketa popularity
18,15 - 18,45 Hasiči všem – Kapely, sólisté a gratulace hasičům
18,45 - 19,00 Hasiči sobě – zábavné soutěže
19,00 - 19,45 Předskokani: velká kapela rockového typu, celostátně známá
19,45 –20,00 SUPERVÍTĚZ VELKÉ FINÁLE O NEJLEPŠÍ STÁNEK SDH A NEJLEPŠÍ SPECIALITU
20,00 - 21,30 Hvězda večera: ČECHOMOR HASIČŮM
21,30 - 21,45 Ukončení hudební produkce, odjezd vozidel a rozchod

DATA A MÍSTA KONÁNÍ V ROCE 2014
29.5. Plzeň
5.6. Ústřední hasičská škola Bílé Poličany
12.6. Svitavy
19.6. Ostrava
26.6. Konopiště
27.6. Velké Meziříčí
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