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Vážení, 

dovolte, abych Váš sbor dobrovolných hasičů / hasičský záchranný útvar pozval do Pardubic  

na již IV. ročník akce s názvem: 

RETROMĚSTEČKO (nejen) ČSLA, setkání HASIČŮ a bezpečnostních 

složek (RM 2018) 

která se koná v rámci Městských slavností Pardubice ve dnech 21. 9. – 23. 9. 2018 v ojedinělém 

prostoru bývalých Kasáren TGM na Dukle. 

Po předešlých úspěšných ročnících, jsme se rozhodli opět pozvat do Pardubic hasičské sbory 

a jejich techniku na tuto výbornou akci, kterou minulý rok navštívilo na 20 tisíc návštěvníků. 

Charakterem akce je celostátní setkání vojenskohistorické, hasičské, záchranářské 

a veteránské techniky, prezentace jednotlivých složek integrovaného záchranného systému 

a bezpečnosti a dalších oblastí naší historie i současnosti. 

Z ohlasů všech zúčastněných, samotných aktivních účastníků tak i návštěvníků, byli všichni 

s akcí velmi spokojeni a do Pardubic se rádi vracejí. Minulý rok opět potvrdil vzrůstající tendeci 

zájmu hasičů o tuto akci a přijelo nás na 70 ks hasičské techniky, výborný program v hasičské 

aréně a také vynikající večerní koncert skupiny „Nouzový režim“ která je pozvána i na tento 

ročník. Takže večerní blikání a houkání na melodii písně „Máme výjezd“ rozhodně zopákneme  

Proto bych Vás opět rád za hasiče pozval do Pardubic, abyste se svojí technikou a vším co byste 

chtěly prezentovat na RM 2018 přijely, a tím podpořily celou akci, která nemá svou velikostí  

a zaměřením konkurenci. Musím poznamenat, že projekt RETROMĚSTEČKA touto akcí 

podporuje i různé nadace. 

Pro sekci hasičů se bude v podstatě jednat již o 9. sraz hasičské techniky v Pardubicích. Děkuji 

všem pravidelným účastníkům RM, kdy se tato akce stala již naším pravidelným setkáváním na 

jednom místě ve slušném počtu (minulý rok se sešlo cca 70 ks hasičské techniky). 

Rád bych opět mezi nás přivítal i nové účastníky, proto Vás prosím, šiřte tuto pozvánku, jak 

uznáte za vhodné, ale nejlépe tak aby se nás sešlo co nejvíce . 

Naší snahou opět bude vytvořit pro návštěvníky pestrou hasičskou techniku od nejstarší (koňky, 

ruční stříkačky) až po nejnovější hasičskou techniku a vybavení. 

Cílem tedy je ukázat a přiblížit práci hasičů a vše co k nám patří. 

Proto prosím zvažte svoji účast na RM 2018 s Vaší hasičskou technikou, kde můžete 

prezentovat Váš sbor včetně Vaší obce, nebo organizace. 

Nabízím zájemcům i možnost ukázky hasičského umění v naší hasičské aréně, která slouží 

právě k akčním ukázkám hasičské práce, např. vyřezávání lidí při autonehodách, hašení hořících 

aut, hašení požárů apod, ukázka dobové a historické i současné techniky. 

Již teď se velmi těším na shledání s Vámi a na to, že si celou akci RM 2018 společně užijeme. 

Více informací, včetně fotogalerie z minulých ročníků, videa a všeho co se týká 

RETROMĚSTEČKA naleznete na webu: www.retromestecko.cz nebo na 

Facebooku: Retroměstečko. 

Případné informace Vám rád sdělím na uvedených kontaktech. 

../2016/www.retromestecko.cz

