Vážené / vážení vedoucí kolektivů mladých hasičů a přípravek,
obracím se na vás jménem Krajského sdružení hasičů Pardubice.
Letos se v rámci konání „Sportovního parku“ v Pardubicích (https://www.sportovnipark.cz/) představí poprvé i
stanoviště hasičů, a to jak dobrovolných, tak i profesionálních. Pořadatelé této akce nám - sborům, pracujícím s
dětmi a mládeží - dali možnost, abychom kromě stanoviště, kde si budou moct návštěvníci (hlavně děti)
vyzkoušet něco málo z disciplín, které mladí hasiči v rámci soutěží absolvují, předvedli i ukázky z naší činnosti.
Rádi bychom tedy této možnosti využili k propagaci hasičského sportu a představení práce s dětmi v rámci
hasičských kroužků (návštěvnost parku je vždy přes 100 tisíc!).
Obracíme se tedy na vás, kteří pracujete s přípravkami a kolektivy mladých hasičů s prosbou o pomoc. V níže
uvedených termínech jsme dostali prostor pro ukázky – např. požární útok, štafeta dvojic, zkrácená štafeta
4x60 m či ukázka práce s přípravkami.
Naše/vaše ukázky jsou naplánovány vždy v 11:00 a 17:00 hodin na cca 10 – 15 minut. Jestli se představí
dopoledne jedno a odpoledne jiné družstvo nebo jestli to bude stejné družstvo 2x za den bude záviset na tom,
kolik kolektivů se přihlásí. Všechno je na domluvě.
Víme, že začínají prázdniny a bude složité dát dohromady týmy dětí. Ale nejde o soutěž – bude to opravdu
pouze o ukázce činností. Odměnou dětem, které přijedou předvést ukázku ze své činnosti, bude určitě příjemně
strávený den v pardubickém parku Na Špici, kde bude připraveno velké množství stanovišť s různými sporty.
Děti, které se ukázek budou účastnit, obdrží zdarma „hrací karty“, které sice nejsou pro návštěvu parku a
soutěžních stanovišť nutné, ale pokud je děti budou mít, mohou získat i nějaké odměny za absolvování disciplín
na jednotlivých stanovištích (cena karty je 90,- Kč).
Termíny, které máme k dispozici, jsou:
sobota 7. srpna v 11:00 a 17:00 hodin
pondělí 9. srpna v 11:00 a 17:00 hodin
úterý 10. srpna v 11:00 a 17:00 hodin
čtvrtek 12. srpna v 11:00 a 17:00 hodin
pátek 13. srpna v 11:00 a 17:00 hodin
Přikládám odkaz na tabulku, do které se můžete zapsat do termínů a časů, které vám budou vyhovovat. Věřím,
že se nám společně podaří obsadit všechny termíny ukázkami, které veřejnost zaujmou.
https://docs.google.com/…ing
Pokud najdete vhodný termín, prosím vás ještě o vyplnění přiloženého formuláře: https://forms.gle/…qm7
V případě, že byste měli s jeho vyplněním problémy, neváhejte mě kontaktovat přes e-mail
(sdh.polabiny@seznam.cz).
Prosím, přihlaste se do 6. července - je to kvůli tisku "Průvodce parkem", který musí být hotový do poloviny
července. Díky!

Velice si vážíme vaší práce a času, který dětem věnujete, a věříme, že i tentokrát dokážeme, že hasiči
(i ti nejmenší) zvládnou všechno! Ještě jednou moc děkujeme za pomoc a vstřícnost a přejeme
příjemné prožití léta bez virů a přírodních katastrof!
Jménem organizátorů
Markéta Oprchalská
tel.: 724 977 537
e-mail: sdh.polabiny@seznam.cz

