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V. ročník největšího setkání hasičů a požárních automobilů

PROGRAM

PŘIBYSLAV - LETIŠTĚ
17.-18. 8. 2018

Pátek 17.8. 2018
od 14:00 - otevření výstavní plochy, příjezd přihlášených exponátů, registace, zařa-
zení, otevření stanového městečka
17:00 - 18:00   Disconnexion
18:30 - 19:30   Heidi Janků
20:00 - 21:00   Street69
21:15 - 24:00   The Feat
00:30 - 02:00   Pro.Story

Po celou dobou akce:
- za příznivého počasí, pozorovací lety nad Vysočinou v 

malých letadlech aeroklubu Přibyslav nebo vrtulníku spo-
lečnosti Heliczech.

- otevřeno ústřední hasičské muzeum na zámku v Přibyslavi
- oficiální nápoj: Rebel Tudor
- limitovaná edice odznaků a upomínkových předmětů
- atrakce pro děti
- simulátor dopravní nehody 
- vstupné zdarma

Další informace:
Parkování: parkování sousedící s areálem akce zpoplatněné část-

kou 50,- Kč za vjezd, parkování na vyznačených plochách ve 
městě Přibyslav ZDARMA.

Možnost stanování: v areálu je vyhrazená plocha pro stanové 
městečko kde je možnost stanování ZDARMA. Stanové městeč-
ko je vybavené chemickými toaletami, umývárnou se sprchami a 
zdroji pitné vody. POZOR stanové městečko je UZAVŘENO PRO 
KARAVANY A DALŠÍ VOZIDLA.

Město Přibyslav a jeho dopravní terminály jsou propojeny 
kyvadlovou autobusovou dopravou, která jezdí v pravidelných 
intervalech a ZDARMA. 

Sobota 18.8. 2018
do 10:30 - Příjezd přihlášených exponátů (registrace, zařazení)
10:00 - 11:00 Hasičská dechovka ze Skutče
11:00    Slavnostní zahájení PyroCar 2018 - Příjezd propagační jízdy SH ČMS, tříminutové houkání 

sirén všech automobilů, projevy a pozdravy představitelů HZS ČR, kraje Vysočina a SH ČMS

Po celý den - prezantace výrobců a distributorů hasičského a záchranářského vyba-
vení (probíha na stáncích jednotlivých firem)  
11:45 - 12:30   Hasičská dechovka ze Skutče
13:00 - 14:00   Karel Gott Revival Morava
14:00 - 15:00   Ukázky činnosti integrovaného záchranného systému
             moderuje Milan Řezníček a hosté
               Komplexní ukázka zásahu složek integrovaného záchranného systému u dopravní nehody. 
                  -  V ukázce budou nasazeny složky - Letecká služba Policie ČR s vrtulníkem BELL 412, profesionál-

ní jednotka HZS Kraje Vysočina s technikou, zdravotnická záchranná služba s technikou, JSDH 
Žďár nad Sázavou II Zámek, nasazená k vyprošťování za pomocí hydraulického nářadí WEBERres-
cue. K ukázce bude použit úplně nový vůz značky Škoda, který k ukázce zapůjčil HZS Škoda auto 
Mladá Boleslav.  

Koná se pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka
a generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR

genmjr. Ing. Drahoslava Ryby

organizační program
kulturní doprovodný program (koná se na hlavní stage v zábavním a stravovacím prostoru)

odborný program (koná se v prostoru ukázek)

14:00 - 15:00   Beat Band
15:00 - 16:00   Křest kalendáře Best OF hasička & Hasič 2019
                            Křest provedou vítězky soutěže MISS Hasička ČeskoSlovensko
                            a vítězové Hasič roku 2010-2017  

16:00 - 16:30   Animační soutěže s Milanem Řezníčkem 
16:30 - 17:30   Ukázky činnosti integrovaného záchranného systému
                         moderuje Milan Řezníček a hosté
                            ukázka použití speciální zásahové techniky HZS ČR ZÚ Hlučín a HZS Kraje Vysočina.

16:30 - 17:30   Beat Band
17:30   Autogramiáda vítězek a vítězů soutěže Miss Hasička ČS a Hasiče roku
            2010-2017 s prodejem nového kalendáře - stánek Požární Bezpečnost s.r.o.

17:30 - 19:30   LETNÍ DOVÁDĚNÍ 
                       - pohodová kapela Beat Band
                       - Dan Moravský - zpívající hasič - slavnostní křest nového CD
                       - animační soutěže pro děti 
                       - volba Miss PyroCar 2018
                       - soutěže párů
19:30   Pěnová show - ukázka provizorního dekontaminačního stanoviště
             HGZS Moravskoslezského kraje
20:00 - 21:00   Michal David Revival
21:30 - 22:30   Like It
21:30   „NEBOJME SE TMY" - praktické ukázky svítilen z nabídky společnosti EUROLAMP...

              probíhá ve veletržní zóně na stánku Eurolamp. 

22:30   Slavnostní ohňostroj - střílí: Ohňostroje Luboš Smištík Žďár nad Sáz.  
23:00 - 24:00   Argema
00:00   Dräger disco

Pořadatel: Hlavní partneři: 

Partneři: 

Mediální Partneři:

Hitradio Vysočina, Rock radio, Alarm Revue, Český Rozhlas, Česká Televize, Deník, Hasičské noviny 


