
Program Prvního setkání hasičů na Řípu 28. října 2019: 

 

Sraz pořadatelů na místě setkání 08. 00.  

Do 10.00 příjezd ukázkové techniky, stánků a jejich zabezpečení na ploše konání 

setkání v prostoru úpatí hory Říp a požárních automobilů mezi stromy v aleji kolem 

cesty z Krabčic-Rovné. Rozhoduje velitel úseku. Plocha na úpatí - SDH Roudnice 

nad Labem - velitel Jakub Bakalár, alej - podřipská SDH - velitel Luboš Šťastný. Od 

10.00 bude provoz veškerých vozidel na komunikaci na Říp zastaven. V době od Po 

dobu programu u pomníku praotce Čecha a průvodu bude zavedeno zvláštní užívání 

silnice Rovné-Vražkov.  

11.00  soustředění zástupců delegací a sborů u sochy praotce Čecha 

v Krabčicích/Rovné, nástup čestné stráže SDH Velvary a praporů SDH Velvary a 

SDH Roudnice n/L u sochy,  

11.15 - 11.20  zahrání písně „Ach synku, synku“,  

11.20 - 11.30  položení kytice u sochy praotce Čecha za doprovodu „Pochodu 

krále“ z opery Dalibor od Bedřicha Smetany, 

11.30 - 11.55  průvod na místo setkání v pořadí česká vlajka, prapory SDH 

Velvary a Roudnice n/L,  

starosta města Roudnice n/L, starosta města Mělník, šéfredaktor Hasičského čtení, 

náměstek SH ČMS, prezident podnikových hasičů, ředitel HZS ÚK, starosta KSH 

ÚK, starosta OSH Litoměřice, Mělník, Pardubice a Praha-západ, ředitel ÚO 

Litoměřice, zástupce ředitele ÚO Mělník a další hosté s partnerkami,  

prapory SDH Plaňany, Radhošť a Braník v první řadě a za nimi další,  

koněspřežka SDH Libkovice,  

Velký dechový orchestr Mělník,  

hasiči a jejich příznivci,  

Laurinka z Libochovic s hosty-seniory.   

12.00 – 12.01 hasičské houkání poledne (zahajuje SDH Roudnice n/L), 

12.05 - 12.10  československá státní hymna,  

12.10 - 12.15  přivítání účastníků – hlavním organizátorem Josefem Pepou 

Nitrou, patronem akce starostou města Roudnice n/L Františkem Padělkem, který 

předá hasičům dort ve tvaru Řípu.  

12.15 - 12.20  hudba zahraje „Intrádu k českým dějinám“ Otakara Jeremiáše, 

Předání slova komentátorovi panu Čtverákovi. 



 

12.20 - 12.40  ukázka přípravky SDH Vědomice (10 dětí) pod vedením paní 

Cinibulkové, 

12.40 - 13.00  ukázka mladých hasičů SDH Tuhaň, (7 dětí) pod vedením 

Františka Dvořáka a SDH Raškovice (3 děti) pod vedením Rostislava Švrčka, 

14.00 – 14.30  ukázka vyprošťování osob z havarovaného vozidla, 

14.30 – 15.00 ukázka vysokotlakého hasicího přístroje, 

13.00 - 17.00   

- výstava historické a současné techniky,  

- firma STIMAX – nabídka hasičské výstroje a výzbroje a skákací hrad,  

- firma MEVA Roudnice nad Labem - možnost vyzkoušet si dýchací přístroje,  

- SDH Braník – pro děti hašení domečku malou džberovkou a prezentace Hasičské 

vzájemné pojišťovny,  

- firma Naši hasiči - prodej hasičských a upomínkových předmětů,  

- Fernet Stock - ochutnávka výrobků, 

- firma Juwital, ochutnávka vitaminových nápojů, 

16.00 - 16.30   dálková přeprava vody na vrchol Řípu zabezpečená okrskem 

Horní Beřkovice a u rotundy zavěšení účastnických stuh od firmy Alerion na prapory 

SDH Velvary, Roudnice n/L, Radhošť, Plaňany, Braník, Cítov, Libkovice, Raškovice, 

Spolana, OSH Litoměřice a Mělník, předání účastnických a děkovných listů. Při 

předání bude slavnostní fontána za pomocí dálkové přepravy vody sborů okrsku 

Horní Beřkovice a fanfáry trubačů Václava Jakubce. 

Po celou dobu akce občerstvení zajištěno jak pro dospělé, tak pro děti. 

 


