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V Martine 5.9.2016 
 
Vážení kolegovia hasiči,  
 
 
 
 

Dovoľujeme si Vás pozvať na HASIČSKÉ DNI 2016  „ celorepublikový zraz 
dobrovoľných  hasičov  a záchranárov“,  ktorý sa uskutoční v dňoch 16.-17. Septembra  
v Martine. 

Akcia bude pre hasičov trojdňová, verejnosť privítame hlavne piatok večer a sobotu 
počas celého dňa. Hasiči budú môcť prísť do areálu už v piatok a zapojiť sa s technikou do 
sprievodu a večer do  nočnej súťaže.  

Nosným prvkom programu je výstava historickej hasičskej techniky (ručné striekačky, 
motorové striekačky, automobily) pozostávajúca nielen z exponátov budovaného 
Hasičského múzea, ale aj z exponátov hasičských zborov a zberateľov z celého Slovenska.  

Popri výstave historickej techniky bude prezentovaná aj moderná hasičská a 
záchranárska technika spojená s ukážkami ich zásahovej činnosti.  

Podotýkame, že sú vítané všetky hasičské zbory (prezentácia vlastnej techniky nie je 
nutná, ale vítaná) a všetci návštevníci - sympatizanti hasičstva. Pre všetkých bude 
pripravený bohatý program. 

 
Súčasťou pozvánky je program a organizačné informácie. 
 
Tešíme sa na stretnutie,  
 
 
 
 
 
 
S úctou  
za prípravný výbor  
DHZ Priekopa a Hasičské múzeum 
 
 
 
Ľubomír Vaňko 
Veliteľ DHZ Priekopa 
Predseda Hasičského múzea  
 
 
 
 
 
P.S.  Otvárame novú expozíciu v hasičskom múzeu a môžete sa tešiť aj nové exponáty 
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PROGRAM  
 

Piatok 16.9. 

16:00 Zraz vozidiel vo Vrútkach 

17:00 Jazda kolóny smer Priekopa, Martin, SIM 

20:00 Hasičská nočná súťaž 

21:00 Ohňová show a diskotéka 

 

Sobota 17.9. 

10:00 - Otvorenie 

11:00 - Folklórny súbor Cipovička  

11:45 - Hasenie historickou striekačkou 

12:00 - Slávnostné otvorenie a príhovor 

12:45 - Folklórny súbor Kalužiar 

13:15 –Simulácia dopravnej nehody    

13:45 - Folklórny súbor Turiec 

14:30 - Veľkoplošná ukážka hasenia 

15:00 - Ukážky silových zložiek 

15:30 - Fero Gočál hudobná kapela 

17:00 - DeArt hudobná kapela 

18:00 - Bon Jovi Revival 

19:00 - Laser disco show 

 

Sprievodné akcie: 

Hasičské múzeum 

Súťaže pre dospelých - FIREMAN 

Súťaže a hry pre deti s odmenou, snehová pláň 

Tradičný ľudový jarmok 

Burza a bazár 

1. ročník súťaže v hasení  vozidlami  Iveco Daily 
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Organizačné pokyny a rozdelenie 

Všetky registrácie  

do 11.9. do 18:00 h 

 

Spanilá jazda vozidiel 

Registrácia na čísle 0910 902 408 alebo muzeum@hasicskemuzeum.sk 

 

Vystavovatelia, predajcovia   

Registrácia na čísle 0910 902 408 alebo muzeum@hasicskemuzeum.sk 

 

SÚŤAŽIACI nočná súťaž a súťažiaci s Iveco Daily registrácia  

Propozície sú na stránke www.hasicskemuzeum.sk 

 Registrácia na čísle 0908 236 654 alebo muzeum@hasicskemuzeum.sk 

 

Ubytovanie – pre tých čo chcú prespať sú nachystané „sparťanské podmienky“ 

Stačí si doniesť spacák a karimatku. Spanie v budove so sociálnym zariadením. 

Nahláste sa na čísle 0910 902 408 alebo muzeum@hasicskemuzeum.sk 

 

Strava – stravu je možné si zakúpiť priamo v grilovacích stánkoch alebo využiť našu 
ponuku, kde pripravujeme stravu pre účinkujúcich a organizátorov.  
Piatok:   
Večera: 19h – 20h   ( mučkalica s chlebom )  3,50€  
Sobota:   
Raňajky  8h-9h  ( párky+pečivo+nápoj)  2,00 € 
Obed:  11h-13h  ( hovädzo-bravčový guľáš ) 3,50 € 
Večera:  17h-18h ( pečené kur.stehná, zemiaky, obloha ) 3,50 € 
Nedeľa 
Raňajky: 8h-9h  ( šunkový tanier,pečivo +nápoj)  2,00 € 
 

Objednávky stravy do 14.9.2016 do 18 h ,   

0910 902 408 alebo muzeum@hasicskemuzeum.sk 

 

Detailné informácie dostanete na uvedených kontaktoch 


