Název aktivity – rok 2020

Hasičské slavnosti Litoměřice 2020

Datum konání akce

12. – 13.06.2020

Krátký popis aktivity

V roce 2020 proběhne VIII. ročník celorepublikového srazu hasičstva s výstavou hasičské techniky –
Hasičské slavnosti Litoměřice 2020. Tato akce patří mezi nejvýznamnější setkání hasičů ve nejen
Ústeckého kraje a ČR, ale v celé střední Evropě.
Akce se opakuje 1x za 3 roky již od roku 1998.
V rámci akce se prezentuje řada významných institucí – Hasičský záchranný sbor ČR, Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska, Moravská hasičská jednota, Česká hasičská jednota, Asociace velitelů
hasičských záchranných sborů podniků, Český národní výbor CTIF, Ministerstvo vnitra ČR,
Ministerstvo obrany ČR, Armáda ČR, Policie ČR, IKEM, Hasičský a záchranný sbor Slovenské
republiky, Dobrovolná požiarná ochrana Slovenské republiky.

Cíle a odůvodnění aktivity

Propagace hasičství a zachování hasičských tradic, podpora kulturního a technického dědictví
přesahující hranice regionu a státu, záštita významných osobností včetně zahraničních hostů a
delegací.

Typ aktivity

Kulturně – naučný program spojující výstavní část a kulturní i doprovodný program

Rozsah aktivit

Mezinárodní

Cílová skupina
Předpokládaný počet účastníků/návštěvníků aktivity
(nepovinné)
Místo realizace aktivity
Celkový předpokládaný rozpočet aktivity
Financování
Hlavní organizátor aktivity

Dobrovolní hasiči – české a zahraniční spolky, profesionální hasiči, široká laická veřejnost
30.000
Litoměřice - Výstaviště Zahrada Čech, Mírové náměstí, Lodní náměstí, stanice HZS
1.500.000,- Kč
vícezdrojové
Sdružení pro obnovu hasičských tradic, z.s.

Stručný popis činnosti pořádající organizace
Identifikační údaje – Adresa
Kontaktní / zodpovědná osoba
Pozice
Telefon
Email
Reprezentant organizace – např. jednatel
Partneři aktivity
Publicita poskytovatele – Ústeckého kraje
Nabídka pro prezentaci ostatních akcí v rámci
projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje

pořádání výstav, kulturních akcí, přednáškové činnosti, knižní publikace v oboru hasičství
Tisá 470, 403 36 Tisá, IČO: 69291217, DIČ: CZ69291217, P.O.BOX 100, 400 01 Ústí nad Labem
Iveta Holubová
místopředsedkyně a manažerka sdružení
+420 702 012 221
hasicske.tradice@seznam.cz
Jindřich Hejduk, předseda sdružení
Ústecký kraj, město Litoměřice, HZS ČR, SHČMS ČR, MV ČR, PČR, MO ČR, AČR
Regionální tisk a rozhlas se kterými bude podepsána partnerská smlouva
Plakátová kampaň – v rámci SDH po celé ČR
Po dobu konání akce bude k dispozici prostor pro stánek pro prezentaci ÚK a Rodinného stříbra na
Výstavišti Zahrada Čech Litoměřice

