
Zájezd do Litoměřic 
na Hasičské slavnosti 

 
Sbor dobrovolných hasičů Nové Město na Moravě pořádá v sobotu 10. června 2017 
celodenní autobusový zájezd na Hasičské slavnosti Litoměřice. Jelikož máme ještě 
v autobuse volná místa, dovolujeme si je nabídnout veřejnosti. 

Cena zájezdu je 350 Kč na osobu. Peníze budu vybírat při nástupu do autobusu. 
Cena obsahuje pouze dopravu autobusem od hasičské zbrojnice NMNM do Litoměřic a 
zpět. Vstupenky si každý zakoupí na místě (100 Kč/os.) 

Hasičské slavnosti Litoměřice = celorepublikový sraz hasičstva s výstavou historické 
hasičské techniky. Akci organizuje SH ČMS s ostatními partnery jedenkrát za tři roky. 
Jedná se o jedinečné setkání hasičů z celé České republiky - ať již vlastní historickou 
techniku, nebo se přijedou zúčastnit slavnostního nástupu hasičů na litoměřickém náměstí. 
Slavnosti sestávají z několika částí - výstavy historické a moderní hasičské techniky na 
výstavišti, slavnostního nástupu a průvodu hasičů na náměstí a celodenního kulturního 
programu s mnoha doprovodnými akcemi. (více info na www.hasicsketradice.cz ). 

 

Program zájezdu: 

6:00 odjezd autobusem od hasičské zbrojnice NMNM 
9:30 příjezd do Litoměřic. V Litoměřicích dle programu slavností (10:00 slavnostní nástup 
přihlášených sborů (v průvodu nepůjdeme) a techniky na náměstí a pochod na výstaviště, 
celodenní program na výstavišti, večer v centru Litoměřic na nábřeží program, ukázky, 
hasičská fontána, ohňostroj). 
23:00 odjezd z Litoměřic, návrat cca ve 2:00 na hasičskou zbrojnici NMNM . 
 
Objednat se můžete telefonicky na tel. 608 157 785, nebo písemně na email:  
msikula@tiscali.cz    

 
V Novém Městě na Moravě dne 17.5.2017 
 
 

Miroslav Šikula 
starosta SDH NMNM 

email: msikula@tiscali.cz 
tel.: 608 157 785 



SOBOTA 10.června 2017
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
08.30 zahájení kulturního programu
08.45 - 09.45 řazení nástupu  
08.30 - 09.00 příjezd pozvaných hostů
10.00 - 10.45 slavnostní nástup - projevy
10:45 - 11:05 ukázka cvičení s potahovou stříkačkou
11:10 - 12:20 slavnostní přehlídka a průvod

VÝSTAVIŠTĚ
12.30 otev ření výstavišt ě
13.30 - 18.00 kulturní program jeviště

15.30 - 16.00 slavnostní vyhlášení soutěže
 " O nejlepší internetové stránky SDH" pavilon A

18.30 uzavření výstavišt ě
12.00 - 19.00 Den otevřených dveří HZS Litoměřice HZS

18.00 - 20.00 fotbalové přátelské utkání HZS ČR x HZS SR hřiště u Kauflandu

V průběhu výstavy ukázky s historickou a moderní hasičskou technikou

LODNÍ NÁMĚSTÍ
20.30 zahájení programu
20.35 - 21.55 předvedení spec. techniky, záchranné práce na vodě 

HZS, LS PČR a AČR
22.00 - 22.25 Hasičská hudební fontána
22.30 - 22.45 ohňostroj
23.00 konec programu

HASIČSKÉ SLAVNOSTI LITOM ĚŘICE 2017
ČASOVÝ HARMONOGRAM
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Veškeré informace naleznete na:

      HasicskeSlavnostiLitomerice 

www.hasicsketradice.cz

 


