
 

 Časový harmonogram Propagační jízdy SHČMS (sestavený 2.7.2016 v ČB) 

 

ČTVRTEK 18.8.2016 – začátek hasičská zbrojnice Vyšší  Brod -18.00 (zahájení, 

předání stuhy, nocleh+večeře) 

 

 PÁTEK 19.8.2016 - převoz autem z Vyššího Brodu do Netolic- 8.00 (zdravice, stuha 

– odjezd směr ) 

 Vitějovice -10.00(zdravice, stuha-odjezd směr) Staré Prachatice – 11.30 (zdravice, 

stuha-odjezd směr)Vlachovo Březí (zdravice, stuha, oběd 12.30-13.30).. 

převoz autem do Sedlice -15.00(zahájení ,stuha , rozhovor),převoz autem do 

Střelských Hoštic- 

17.00(zdravice, stuha) převoz autem do Bavorova – nocleh +večeře 

 

SOBOTA 20.8.2016 – Bavorov -8.00(zdravice , stuha odjezd směr) Štěkeň -

10.30(zdravice ,stuha,odjezd směr)Benešovský mlýn – 12.00(zdravice ,stuha, oběd 

odjezd směr) Chřešťovice -13.30(stuha, zdravice,odjezd směr) Albrechtice -

14.00(zdravice, stuha, převoz autem do Jistebnice                                                                                                         

Podrobný rozpis:                                                                                                                 

-15.00-15.30, přivítání na hranici okresu Tábor, příjezd na náměstí města Jistebnice, 

přivítání představiteli města a SDH, předání pamětní stuhy představitelem města, 

předání pamětní stuhy představitelem SH ČMS, SDH Jistebnice                                         

-16.00-16.30 odjezd směr Tábor, přivítání na hranici města a doprovod historickým  

vozidlem na Žižkovo náměstí v Táboře, přivítání představiteli města Tábor a SDH, 

předání pamětní stuhy představitelem města, předání pamětní stuhy přestavitelem SH 

ČMS, SDH Tábor, prohlídka historických vozidel                                                         

-18.00-18.15 odjezd směr Bechyně, doprovod vozidel SDH Tábor do Malšic na 

náměstí, krátké zastavení,přivítání představitelem městyse Malšice  a SDH Malšice , 

předání pamětní stuhy představitelem městyse, předání pamětní stuhy představitelem 

SH ČMS, SDH Malšice, doprovod převezmou vozidla SDH Bechyně, odjezd do 

Bechyně, zaparkování vozidla v prostoru Hasičského muzea, společná večeře 

účastníků jízdy, ubytování a nocleh účastníků jízdy                     

 

NEDĚLE 21.8.2016 

Podrobný rozpis:                                                                                                                  

-7.00- 8.00 ,snídaně účastníků jízdy,v 8.00 příjezd vozidla na náměstí města Bechyně, 

přivítání přestaviteli města a SDH, předání pamětní stuhy představitelem města, 

předání pamětní stuhy přestavitelem SH ČMS, SDH Bechyně, prohlídka historických 

vozidel,doprovod vozidla na hranice města   převoz autem do Nákří – 9.30 

(zdravice,stuha,převoz autem do Dolního Bukovska-10.30(zdravice, stuha,odjezd 

směr) Veselí nad Lužnicí                                                                                                    

-12.00, příjezd vozidla do Veselí nad Lužnicí na náměstí, přivítání představiteli města 

a SDH, předání pamětní stuhy představitelem města, předání pamětní stuhy 

přestavitelem SH ČMS, SDH Veselí nad Lužnicí, prohlídka vozidel, společný oběd 

účastníků jízdy převoz autem , Svatý Jan-14.00 (zdravice,stuha, odjezd směr) Trhové 



Sviny – 15.30.(zdravice, stuha, odjezd směr) Borovany 17.00 hod (zdravice, stuha, 

nocleh + večeře) 

 

PONDĚLÍ 22.8.2016- převoz autem do Českých Velenic- 8.00(zdravice, stuha 

odjezd směr Suchdol n./Lužnicí -9.00 (zdravice, stuha) převoz autem ,  Stráž nad 

Nežárkou- 10.00 (zdravice, stuha)převoz autem do Nové Bystřice - 12.00 (zdravice, 

stuhy, oběd ) převoz autem do Českého Rudolce (zdravice, stuha,nocleh+večeře) 

23.8....odpočinkový den 

 

 

Uvedené časy a převozy jsou orientační. 

                                                                          

 
 

 


