FESTIVAL HASIČSKÝCH PŘÍPRAVEK
V KUNŠTÁTĚ
17. 6. 2017 v Panské zahradě

U příležitosti desátého výročí založení našeho kolektivu jsme se rozhodli uspořádat
ojedinělou akci pro Přípravky SH ČMS. Hasičský potěr z celé naší republiky bude mít možnost
utkat se v požárním útoku a představit další svoji činnost.
Máme v plánu každé z vystupujících dětí za jejich snahu odměnit (medailí, igelitovou
taškou plnou sladkostí a drobností). Každý zúčastněný kolektiv by mohl dostat pamětní plaketu,
diplom, videozáznam z akce a knížku Hasičské pohádky.
Mimo odměny plánujeme pro děti také různé atrakce: jízdu na čtyřkolkách a v
obojživelném vozidle, skákací hrad, ukázky činnosti sportovní kynologie, jízdní policie, HZS,
ZZS, točení na hrnčířském kruhu, paintball a další.
Náš kolektiv s hasičským potěrem už řadu let pracuje. Je potřeba dětem umožnit pochlubit
se tím, jak pilně v kroužku pracují a jak jsou šikovné. Proto se snažíme alespoň jednou za rok děti
dostat na jeden z festivalů přípravek. Bohužel ty se v našem kraji takřka nepořádají a my musíme
na takovou akci cestovat mnohdy několik hodin. Za ty roky jsme navštívili spoustu krajů, okresů
a sborů a všude nás přivítali s otevřenou náručí. Touto akcí jim chceme za jejich přátelství a
pohostinství poděkovat. Chceme je tentokrát pozvat k nám a vše jim oplatit.
A proto, pokud pracujete také s malými hasičátky, neváhejte a přijeďte za námi. Do
krásného prostředí Panské zahrady, kde si užijeme spoustu zábavy a předáme si zkušenosti.
Většina z nás s dětmi trénuje take požární útok. Děti to strašně baví, ale soutěže se pro ně
nepořádají. Proto hlavní disciplínou našeho festivalu bude právě požární útok.

-

PROPOZICE K PÚ:
Této disciplíny se zúčastní sedmičlenné družstvo (děti ve věku 3 – 6 let) + strojník
Materiál: 4xhadice D (10m), 2xhadice C (10m), proudnice D,atd.
Materiál je možno si od nás zapůjčit (uvést v přihlášce)
Řádné oblečení (dlouhý rukáv), sportovní obuv a přilba
Terče – srážení plechovek

Druhou, nepovinnou, disciplínou bude ukázka další činnosti (scénky, tanečky, cvičení, štafety,
apod.) Tyto ukázky by neměly být delší než 15 min.

Harmonogram dne:
9:30 příjezd a prezence
10:00 nástup
10:15 zahájení disciplín
13:00 oběd, možnost vyřádit se na atrakcích
14:00 doprovodný program
16:00 slavnostní vyhlášení
Vzdáleným sborům nabízíme možnost přijet už v pátek a přenocovat u nás.
Hlady u nás take neumřete. Občerstvení máme zajištěno. Pokud seženeme dostatek finančních
prostředků, budou mít všichni vystupující a jejich vedoucí oběd zdarma.
Pokud jste se rozhodli s námi oslavit narozeniny, vyplňte přihlášku a zašlete nám ji. Budeme se
na Vás a Vaše malinké hasiče moc těšit!
Za kunštátské Čertíky
Jitka Vaněrková

