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Vážení přátelé hasiči, 

srdečně Vám děkujeme za Vaši přihlášku na setkání „Stratílkových stříkaček a Sodomkovo Vysoké 

Mýto“. 

Váš příjezd předpokládáme 8. června 2019 mezi 07:00 a 08:30 hodin na vysokomýtské náměstí. Zde bude 

Vaše technika umístěna do určeného prostoru.  

Kdo přiveze exponát na podvalníku, bude bezprostředně odkázán na parkoviště určené pro tato vozidla 

v ulici Dobrovského. Jedná se o parkoviště pro zaměstnance firmy Iveco (dříve Karosa). 

Doprovodná vozidla a vozidla návštěvníků budou mít možnost parkovat na veřejných parkovištích.  

Mapa příjezdu a další jsou v příloze. 

Očekávané ukončení setkání a odjezd účastníků je mezi 16:30 a 17:30.  

V případě problémů s dopravou apod. se lze obracet na Městskou policii Vysoké Mýto – 777 755 277. 

Kromě prohlídky pamětihodností města Vysokého Mýta lze navštívit Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě 

a Muzeum Českého karosářství.  

V Regionálním muzeu jsou mimo stále expozice firmy Stratílek připraveny výstavy např. hasičských medailí 

a přileb nebo poštovní známky s hasičským námětem. 

V době Vaší návštěvy probíhá u výrobce autobusů Iveco (dříve Karosa) Den otevřených dveří. 

Z vysokomýtského náměstí je připravena pro návštěvníky kyvadlová doprava do výrobních hal firmy. 

Další program bude probíhat přímo na vysokomýtském náměstí – jeho orientační časový rozvrh, který se v 

některých částech ještě může změnit, vypadá takto: 

 

Celodenní program: 

09:00 – 16:30 Výstava hasičské techniky 

09:00 – 16:30 Vystavený nově zrestaurovaný autobus Škoda 706 RTO 
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09:00 – 16:30 Mistři kočárníci – ukázky základních řemesel pro stavbu kočárů 

 

Dopolední část od 9 do 12:30 hodin: 

09:00 – 11:00  Sraz automobilů s karosérií Sodomka 

09:40 – 10:00 Móda v době protektorátu, módní přehlídka kloboukového studia Dantes I. část 

10:00 – 10:15 Četnická pátrací stanice v akci 

10:15 – 10:30 Móda v době protektorátu, módní přehlídka kloboukového studia Dantes II. část 

10:30 – 11:30 Mistři řemesel dnešní doby – komentovaná ukázka výroby kočáru 

11.30 – 12.30 Vystoupení hudební skupiny Šlapeto 

 

Odpolední část od 13:30 do 16:30 hodin: 

 

13:30 – 14:15 Jízda elegance a závody historických plášťových kol – Vysokomýtský čtverec 

13:30 – 14:00  Vystoupení hasičské dechové hudby ze Skutče Šeucouská muzika mezi historickou 

hasičskou technikou 

14:15 – 14:30 Četnická pátrací stanice v akci 

14:45 – 15:10 Vystoupení hasičské dechové hudby ze Skutče Šeucouská muzika na pódiu 

15:15 – 15:25 Sekerkové cvičení  

15:30 –   Ukázka činnosti mladých hasičů 

          – 15:45 Mladí hasiči v akci 

15:45 – 16:00  Hooříí! Hašení ohně dobovými stříkačkami  

16:00 – 16:10 Společné nastartování všech historických stříkaček Stratílek 

16:10 – 16:30 Komentovaná přehlídka historických stříkaček Stratílek 

16:30  Společná fotografie účastníků srazu hasičských stříkaček Stratílek 

 

17:00 – 18:00 Vystoupení Petr Hanzlik & DayDream Band 

18:30 – 19:30 Vystoupení Original Vintage Orchestra 

 

Po celý den 

Jízdy parního vlaku na trase Choceň – Vysoké Mýto – Litomyšl 

Stanoviště četnické pátrací stanice 

Produkce flašinetáře 

Zmrzlina od cyklocukráře 

Jízdy historickým autobusem RTO 

 

Přejeme Vám šťastnou cestu do Vysokého Mýta. 

 

Se srdečným pozdravem „Ohni zmar“ 

 

 

 

      za organizátory 

 

Petr Motl      Jiří Junek 

SDH Vysoké Mýto     ředitel Regionálního muzea ve V. Mýtě 

mobil 724 179 380     mobil 724 933 940 

petr.hasici@seznam.cz    muzeum@muzeum-myto.cz  
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