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DEN DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 2014
Program
13:00 hodin – zahájení soutěže mladých hasičů a dorostenců ve štafetě 
dvojic a požárním útoku O pohár starosty Prahy 1 – park jih 
– členové dobrovolných hasičských sborů

13:30 hodin – ukázka výstavby protipovodňových zábran 
– park mezi Lichtenštejnským palácem a Sovovými mlýny 
– Jednotka sboru dobrovolných hasičů Městské části Praha 1

14:00 hodin – ukázka zadržení osoby služebním psem, ukázky sebeobrany 
– strážníci a služební psi Městské policie hl.m.Prahy – park střed

14:30 hodin – ukázka slanění služebního psa v podvěsu - lezci/záchranáři 
– Městská policie hl.m.Prahy ve spolupráci s Hasičským záchranným 
sborem hl.m.Prahy – park střed

15:00 hodin – ukázka vyproštění osob z havarovaného autobusu 
– prostor před Lichtenštejnským palácem - Hasičský záchranný sbor 
hl.m.Prahy ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou hl.m.Prahy

16:00 hodin - ukázka slanění služebního psa  v podvěsu - lezci/záchranáři 
– Městská policie hl.m.Prahy ve spolupráci s Hasičským záchranným 
sborem hl.m.Prahy – park střed

16:30 hodin - ukázka výstavby protipovodňových zábran – park mezi 
Lichtenštejnským palácem a Sovovými mlýny – Jednotka sboru 
dobrovolných hasičů Městské části Praha 1

17:00 hodin - vyhodnocení  soutěže mladých hasičů a dorostenců 
ve štafetě dvojic a požárním útoku O pohár starosty Prahy 1 
– park jih – členové dobrovolných hasičských sborů

Akce se zúčastňují dobrovolné hasičské sbory z Prahy a okolí se svou technikou, Hasičský záchranný 
sbor hl.m.Prahy, Hasičský záchranný sbor správy železniční dopravní cesty, Hasičský záchranný sbor
letiště Václava Havla, Zdravotnická záchranná služba hl.m.Prahy, Městská policie hl.m.Prahy, 
Český červený kříž, Správa služeb hl.m.Prahy, Vodní záchranářská služba a Prevence dětem, o.s.

Po celou dobu akce:
soutěž mladých hasičů a dorostenců ve štafetě dvojic a požárním útoku
ukázky vybavení (výstroj a výzbroj) a vystavené techniky
možnost výstavby cvičné protipovodňové stěny
programy pro děti
loď vodní záchranné služby v průplavu
chutné občerstvení

změna programu vyhrazena
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