Podrobné pokyny k „Setkání hasičských
historiků, kronikářů a sběratelů 2022“
29. října 2022 v Černovicích
(Aktualizace 2. srpna 2022)

Ideový záměr setkání hasičských historiků, kronikářů a sběratelů 2022:
Setkání hasičských historiků, kronikářů a sběratelů 2022(dále jen „setkání“) je kulturně společenská akce pořádaná Sborem dobrovolných hasičů
v Černovicích. Je určena pro širokou odbornou i laickou veřejnost zajímající se
o historii hasičství v Čechách a speciálně pro mladou generaci hasičů.
Ústřední akcí setkání je konference hasičských historiků a jejím cílem je
uchovat historický odkaz hasičského hnutí a přiblížit jej zejména mladší generaci. Nabízí pohled na vývoj hasičství a současně poskytuje návod na uchování
hasičské historie pro příští generace. Seznamuje mimo jiné účastníky se způsoby nakládání s historickými materiály a předměty.
Autorem myšlenky zorganizovat konferenci hasičských historiků je David Štěpán, a poprvé ji vyslovil při rozhovoru s Miloslavem Hovorkou z SDH
Pacov. Ústřední myšlenkou je setkání milovníků hasičské historie, kteří nejsou
sdružováni v žádném spolku. Od té doby se do připravované akce přidali další
nadšenci. Byli to Matěj Holub a Ing. Jaroslav Maděra. Myšlenka postupně získávala konkrétnější podobu, a tak sbor na svém jednání výboru dne 4. února
2022 schválil tuto akci. Konference by měla pokračovat dalšími ročníky s roční
periodicitou podle dlouhodobého plánu odborných témat.
Datum setkání: sobota 29. října 2022.
Místo setkání: Sokolovna Černovice, Svatavská 341, Černovice u Tábora, 39494.
Parkování:

v přilehlých ulicích Bělohrobského a Bezručova.

Organizátoři:

David Štěpán, Matěj Holub, Miloslav Hovorka a Jaroslav Maděra.

Program:

8:00- 9:00
8:00 – 17:00
9:00- 12:00
12:00- 13:00
13:00- 16:00
17:00

příjezd účastníků a registrace,
výstavy a diskusní fórum,
odborné přednášky a prezentace, dopolední blok,
oběd v místě konání,
odborné přednášky a prezentace, odpolední blok,
zakončení setkání.

Účastnický poplatek:
500,- Kč na osobu, zahrnuje především sborník přednášek, studijní materiály, prospekty, upomínkové předměty a celodenní občerstvení formou rautu včetně teplého oběda, o zaplacení poplatku
bude vystaven doklad.
Přihlášky:

do 5. října 2022 na adresu e-mail:sdhcernovice@seznam.cz nebo
písemně na adresu SDH Černovice(příloha č. 2)

Předpokládaná témata přednášek a přednášející:
Strategie digitalizace v kontextu org. struktury SH ČMS, Ing. Josef Myslín,
Ohňový patent, Bc. Petra Myslínová Cejpková,
Fungování archivů a spolupráce s SDH, Okresní archiv Pelhřimov.
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Vedení hasičských kronik, David Štěpán, SDH Černovice,
Udělování vyznamenání pro hasiče a jejich výroba, Bohuslav Cerman,
Preventivní konzervace historických textilií, Bc. Aneta Dušková,
Restaurování praporu hasičů z Volyně, Bc. Aneta Dušková,
Velké požáry divadel, pplk. Ing. Jaroslav Maděra, Naše hasičská minulost,
Mezinárodní setkání historiků, Jiří Pátek, Centrum hasičského hnutí Přibyslav,
125 let hasičského tisku, plk. JUDr. Zoltan Szaszo, Naše hasičská minulost.
Předpokládaný doprovodný program:
Výstava hodnostních označení (čamarová, výložky od vz. 37), Petr Cuřín,
Výstava historických hasičských uniforem, Petr Cuřín,
Výstava historické hasičské techniky, SDH Černovice,
Výstava historického hasičského vybavení a dokumentů,
Burza sběratelských předmětů a dílů na hasičské stříkačky, případnou poptávku či nabídku je možné sdělit organizátorovi, ten předem poptávku či
nabídku rozešle přihlášeným účastníkům,
Diskusní fórum v prostorách Sokolovny.
Další důležitá sdělení:
Vzhledem k tomu, že kapacita přednáškového sálu je pouze 80 míst k sezení,
organizátoři doporučují účast nejvíce dvou členů sboru.
Konečné podrobné pokyny budou rozeslány přihlášeným účastníkům 7 dnů
před konáním tohoto setkání s tím, že případná změna programu je vyhrazena.
Na akci bude pořizována fotodokumentace a videozáznam, svou účastí souhlasíte s jejich zveřejňováním.
Případné dotazy je možné uplatnit na adresesdhcernovice@seznam.cz nebo na
tel. čísle 728 040 747 (David Štěpán).
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Příloha č. 1

Organizační výbor setkání
Setkání hasičských historiků, kronikářů a sběratelů 2022 organizačně připravuje Sbor dobrovolných hasičů Černovice v souladu se svým plánem činnosti na rok
2022. Za tímto účelem sbor vytvořil organizační výbor (dále jen „OV“)ve složení:
vedoucí OV – David Štěpán, koordinace příprav a řízení samotné akce,
1. člen OV – Miloslav Hovorka, zástupce vedoucího OV,
2. člen OV – Matěj Holub, obsluha projekce, IT
3. člen OV – Adéla Matějů, pokladnice, prezence
4. člen OV – Jaroslav Maděra, příprava a průběh konference,
Pro přípravu a řízení průběhu konference je zřízena pracovní skupina (dále jen
„PS“) řízená organizačním výborem ve složení:
vedoucí PS – Jaroslav Maděra, koordinace příprav a řízení samotné akce,
1. člen PS – Vojtěch Hnát, pomocník IT,
2. člen PS –Helena Dlouhá,
3 člen PS – Michal Charvát.
Složení organizačního výboru a pracovní skupiny bylo projednáno a schváleno
členskou schůzí Sboru dobrovolných hasičů Černovice dne 5. srpna 2022.
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Příloha č. 2

Závazná přihláška na „Setkání hasičských historiků,
kronikářů a sběratelů 2022“
Vyplněnou přihlášku odešlete obratem, nejpozději do 5. října 2022 na adresu
sdhcernovice@seznam.cz nebo na doručovací adresu David Štěpán, Ješínova 765,
Černovice 394 94.
Veškeré dotazy ke konferenci „Černovický kohout 2022“ Vám zodpoví člen organizačního týmu David Štěpán mobil: 728 040747 e-mail: sdhcernovice@seznam.cz
Fakturační údaje pro vystavení dokladu o zaplacení poplatku:
Pro daňové účely uvádějte přesnou a úplnou adresu.
Příjmení, jméno, titul/hodnost

.................................................................................

Firma/sbor:

.................................................................................

Adresa sídla:
Ulice:

......................... Město:

............................. PSČ:

...................................

Telefon:

......................... Mobil:

............................. E-mail: …........... @ ................

Účastnický poplatek: 500,- Kč.
Platba předem zaručuje dvě místa v přednáškovém sále pro sbor. Doklad o zaplacení
bude předán při registraci v den konání. Platba je možná také na místě při příchodu
bez záruky místa v přednáškovém sále, tento způsob platby uveďte do přihlášky.
Platba převodem na č. učtu u Komerční banky: 115-3205880287/0100 variabilní
symbol: 291022, do odesílatele zadejte jméno nebo sbor. Platbu proveďte nejpozději
do 21. října 2022. *)
Platba převodem na místě v den konání. *)
Platba v hotovosti na místě konání. *)
V případě zrušení akce bude poplatek vrácen zpět.
Platba pro účastníka zahrnuje především sborník přednášek, studijní materiály, prospekty, upomínkové předměty (stužka, plaketa) a celodenní občerstvení formou rautu
včetně teplého obědu. Dále budou z vybraných finančních prostředků hrazeny náklady spojené s tímto setkáním.

________
*) nehodící se škrtněte
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Příloha č. 3

Sbor dobrovolných hasičů Černovice
David Štěpán, starosta sboru
V Černovicích 2. srpna 2022

Vážené kolegyně a vážení kolegové hasiči,
dovolte mi, abych Vás jménem našeho sboru pozval na kulturně společenskou akci „Setkání hasičských historiků, kronikářů a sběratelů 2022“. První ročník této jedinečné akce se
bude konat v soboru 29. října 2022 v Černovicích.
Přednášky a výstava začnou v 9.00 a ukončení se předpokládá po 16. hodině. Svou
účast zatím přislíbili přednášející JUDr. Zoltan Szaszo, Ing. Jaroslav Maděra, Jiří Pátek, Ing.
Josef Myslín, Bc. Petra Myslínová Cejpková, David Štěpán, Bohuslav Cerman, Bc. Aneta Dušková.
S ohledem na kapacitu přednáškového sálu 80 míst, doporučujeme včas podat přihlášku. Preferujeme na přednáškách dvoučlenné zastoupení sborů. Vstupní poplatek 500,- Kč zahrnuje sborník přednášek, studijní materiály, prospekty, upomínkové předměty setkání a celodenní občerstvení formou rautu včetně teplého oběda.
Setkání hasičských historiků, kronikářů a sběratelů 2022 je podporováno Ústřední odbornou radou pro historii a muzejnictví. Hlavními organizátory setkání jsou Miloslav Hovorka,
Jaroslav Maděra, Matěj Holub a David Štěpán.
Prosím, pomozte nám založit novou hasičskou tradici, která pomůže uchovat historický
odkaz hasičského hnutí pro příští generace hasičů.

Hasiči, kronikáři, sběratelé a milovníci historie.
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