TISKOVÁ ZPRÁVA
Hasičský fest jak má být!
Přibyslav 17. - 18. srpna hostí největší setkání požárních automobilů, jejich řidičů a osádek - Pyrocar
2018.
Z minulých ročníků víme, že návštěvnost akce se pohybuje kolem 30 000 lidí a jedná se skutečně o největší
setkání požárních automobilů v České republice. V roce 2014 zde by ustaven Český národní rekord v počtu
303 hasičských vozidel na jenom místě. A ten bude nejspíš překonán, protože již nyní je na akci přihlášeno
352 hasičských vozů z celé České republiky, Slovenska a Polska. Návštěvníci si tak budou moci
prohlédnout nejrůznější techniku, s níž se jezdí k zásahům. Velkou zajímavostí jistě budou dva velké
hasičské speciály asi nejznámějšího světového producenta hasičských vozu, rakouské společnosti
Rosenbauer. Půjde o vlajkovou loď produkce automobil letištní speciál Panther 6x6 s hasicím ramenem a
žhavou novinku prototyp TIGON na terénním podvozku české Tatry.
Vedle toho zde bude probíhat veletrh hasičské a záchranářské techniky, výzbroje a výstroje. Desítky
vystavovatelů (65 firem a institucí), kteří představí nejnovější trendy z výroby požárních automobilů a
požární techniky. Z těch největších jmenujme: Požární bezpečnost, THT, Rosenbauer, Kobit, Tatra,
Scania, Luing Pyrex.
Samozřejmostí je bohatý doprovodný program. Hlavní den akce, sobota 18. srpna přinese nabitý program
pro celou rodinu. V prostoru ukázek budou probíhat moderované ukázky práce složek integrovaného
záchranného systému např. u složité dopravní nehody nebo předvedení použití speciální zásahové techniky
včetně letky policie ČR. Pro děti bude připravena velká dětská zóna plná atrakcí a tematických soutěží.
Nebude chybět ani kulturní program. Diváci se mohou těšit koncerty různých hudebníků všech hudebních
žánrů, kalendář pro rok 2019 zde pokřtí vítězky všech ročníků MISS Hasička ČeskoSlovensko a podobně.
Pyrocar je ale zajímavý i gastronomicky. Veškeré stravovací služby zde zajišťuje 11 sborů dobrovolných
hasičů ve svých polních kuchyních a tak jsou zde často k ochutnání speciality, které na podobných akcích
jistě nenajdete. Za příznivého počasí bude možné absolvovat pozorovací lety nad Vysočinou. Diváci
samozřejmě mohou navštívit Centrum hasičského hnutí v Přibyslavi nebo vyzkoušet simulátor dopravní
nehody.
Vstup pro návštěvníky bude zdarma. Nedaleko areálu akce vznikne velké parkoviště a jezdit budou také
svozové autobusy z centra Přibyslavi a letiště. Tady vyroste také stanové městečko.
Informace:
www.pyrocar.cz
https://www.facebook.com/Pyrocar2018/
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