Záznam z jednání užšího přípravného výboru akce Pyrocar 2018
konaného dne 27. 10. 2017 v Přibyslavi
Přítomni: vedoucí: Jan Aulický, členové: Jiří Pátek, Jiří Votava, Luboš Zeman, Jiří Votava ml.,
Dr. Ivo Havlík, Jan Slámečka, Robert Válal, František Zadina, Luboš Vacek, David Dvořáček,
Josef Moštěk, Jan Starý, Ivo Šimanovský.
Omluveni: Ing. Karel Richter, Ing. Jaroslav Salivar, Bc. Robert Kučera, Milan Pátek, Josef
Stejskal, Miroslav Ježek, Petr Beneš, Veronika Buráňová, Zdeněk Špaček, Lukáš Duben a
Kamarád Martin.
1) Zahájení
Zahájil vedoucí rady Ing. Jan Aulický a přednesl přítomným program jednání.
2) Zahájení a zajištění příprav Pyrocar 2018
- Ing. Aulický informoval, o přípravná schůzce 30. 8. 2017 a prošel zápis z jednání. Dále
informoval, že VV SH ČMS 24. 11. 2016 schválil oficiální termín akce Pyrocar na 17. – 18. 8.
2018 s příjezdem 16. 8. a odjezdem 19. 8. 2018. Příprava probíhala už od začátku roku 2017.
Byl podán grant na krajský úřad Kraje Vysočina a Nadaci Agrofert, která žádost zamítla). Byly
obeslány všechny významné firmy v oboru požární ochrany a další možné firmy, které by
chtěly vystavovat. Řeší se smlouva o pronájmu letiště s firmou Osiva. Od předsedy
představenstva byla spolupráce přislíbena při osobní návštěvě starosty SH ČMS, Akce se již
po celý rok připomíná prezentacemi na významných akcích sdružení. Byl zaslán dopis o
podporu celé akce na město Přibyslav. Na akci bude připuštěno max. 350 exponátů a registrace
začne 1. 1. 2018. Akce se bude konat na počest 100. výročí vzniku samostatného
Československa.
Přípravný výbor dále projednal:
- zajištění kulturního programu přes agenturu Media Bohemia a.s. s podmínkou, že tato
agentura bude respektovat námi navržené umělce a zajistí pódium s velkoplošnou obrazovkou
a program pro děti. Agenturu
● Zajistí p. Votava Jiří, ml.
- zajištění stravování účastníků akce pouze přes SDH, které projeví zájem na akci tuto službu
poskytnout. Tyto stravovatelé musejí splňovat živnostenský zákon k podnikání, respektovat
prodej piva a limonád dodaných pořadatelem a toto vše stvrdit smlouvou s pořadatelem. SDH
● Zajistí p. Jiří Votava st.
- oficiálním pivem akce bude Havlíčkobrodský Rebel (nápoj z kraje Vysočina) a limonády
KOLI. S pivoarem jedná společnost I. hasičská, a.s.
● Zajistí p. Jiří Votava st.
- že za poskytnuté služby od SDH parkování návštěvníků, řízení dopravy, parkování exponátů,
pořádek, security servis a sociálky a zajištění elektřiny bude SDH poskytnuta částka 15 000,Kč.
● Oslovení SDH zajistí pp. Luboš Zeman, Miroslav Ježek, Josef Stejskal, Jan Slámečka a
Milan Pátek
- elektřinu bude řešit SDH Horní Měcholupy společně s firmou Catepilar
● SDH je zajištěno a smlouvu s Catepilar zajistí p. Jan Aulický
- policii ČR pro regulaci dopravy a zajištění pořádku v místě konání akce,
● zajistí p. Jan Slámečka
- sociální zařízení zajistí firma TOI TOI
● návrh množství toalet a dalšího příslušenství, zajistí p. Votava ml., smlouvu zajistí p. Jan
Aulický

- p. Votava ml. vznesl požadavek na spolupráci s HZS ČR (stanové městečko, plotové zábrany,
sprchy, zdravotní zajištění, ukázky, elektrocentrály (MSK, OLK) dovoz PHM pro EC, požární
dohled)
● zajistí František Zadina, Luboš Vacek a Ivo Šimanovský
- nahlášení akce na příslušné úřady HZS ČR, krajský úřad Kraje vysočina, policii ČR a
zdravotní pomoc.
● zajistí Jiří Pátek
- povolení na zjednosměrnění příjezdové komunikace a příslušné dopravní značení,
● zajistí Jiří Pátek
- rychlou místní zdravotní službu na místě akce a odpočinkový stan
● zajistí David Dvořáček
- dětskou odpočinkovou a herní zónu a stánek ztracených dětí
● zřízení s p. Dopitovou projedná Jan Slámečka
- navrhlo se zřídit historickou zónu věnovanou 100. výročí vzniku samostatného
Československa a to technikou od roku 1918 – přibližně do roku 1950.
● projednání zajistí Jan Slámečka
- pro propagaci a zřízeném FB profilu je zapotřebí vkládat informace. Začalo by se informací o
tomto jednání a dále by se objížděly firmy, které se zapojí do veletržní zóny, aby informovaly o
své účasti.
● zajistí Ivo Havlík a Jiří Votava ml.
- kontejnery na odpady a svoz odpadů na skládku případně pomoc s odběrem pitné vody
● zajistí Město Přibyslav p. Jan Moštěk
Úkol pro všechny:
Hledat potencionální vystavovatele a sponzory na podílení finančního zabezpečení akce.
Dále se projednalo a upřesnilo:
- pro všechny vystavované požární automobily od SDH bude požadován manipulační poplatek
300,- Kč za vjezd,
- parkování návštěvníků bude zpoplatněno 50,- Kč za auto,
- pro firmy, které budou mít zájem se účastnit a vystavovat své výrobky a propagovat svou
činnost byl určen veletržní poplatek:
Kategorie A do 30 m² jednotná cena 35 000,- Kč
Kategorie B nad 30 m² do 60 m² jednotná cena 60 000,- Kč
Kategorie C na 60 m² jednotná cena 100 000,- Kč
- internetové stránky jsou zajištěny na doménách www.pyrocar2016.cz a www.pyrocar.cz .
Obě domény budou fungovat od 1. 1. 2018, kdy začne přihlašování SDH na akci,
Úkol pro všechny:
Hledat potencionální vystavovatele a sponzory na podílení finančního zabezpečení akce.
Příští jednání proběhne 2. února 2018 od 10:00 hod v Hotelu Přibyslav
Zapsal dne 27. 10. 2017 Ing. Jan Aulický

