
RETROMĚSTEČKO (nejen) ČSLA, setkání HASIČŮ a bezpečnostních složek 

je akcí pro celou rodinu a širokou veřejnost. Poukazuje, leckdy na zapomenuté, tradicemi a úspěchy 
naší republiky komplexně napříč různými obory. Seznamuje aktivně s prací hasičů a integrovaného 
záchranného systému, bezpečnostních složek i firem působících na obranné platformě. Auto – moto 
veteráni, staré a dobové hračky, předměty i různá technika a zajímavosti, které pyšně vystupovaly 
pod značkou Made in Czechoslovakia. 

Akce se pořádá stylově v bývalých kasárnách T.G.Masaryka v Pardubicích. Zpestřením je určitě 
možnost si techniku doslova osahat, svézt se nebo si u konkrétního exponátu nechat odpovědět na 
své otázky. Pro nezapomenutelný zážitek dětí probíhá v prostoru areálu akce souběžně  
Superbojovka s Retráčkem o zajímavé akční i věcné ceny. Celý prostor v kombinaci statických 
stanovišť i dynamických arén. Díky této akci se kontrastně ocitnete ve starých časech, ale současně 
v přítomnosti. 

RETROMĚSTEČKO… má i svůj humanitní podtext. Spolupracujeme s nadacemi v oblasti handicapu 
spoluobčanů, výcviku asistenčních psů a Vodní záchrannou službou. 

Je nám ctí za podporu a záštitu AOBP ČR. Už proto, že bezpečnostní složky a zbrojní průmysl 
s prestižními firmami byly páteří  Československa od dob samostatné republiky. Svoji důstojnost 
drželi ještě v „retrodobě“. Po recesním čase se Vy, české firmy v této oblasti, opět vracíte zpět do 
této role a bylo by stylové, pokud by se nám, jako projektu vyzdvihující tradice státu, podařilo 
navázat s vámi smyslplnou spolupráci. 

RETROMĚSTEČKO… vzniklo spontálně u kávy a za pět ročníků se stalo akcí - projektem zcela 
originálním ve svém pojetí. Jako tým srdcařů jsme do dobrého jména vložili vše - od práce po 
drahocenný čas svých rodin. Díky vám záštitářům a subjektům, kteří jste měli tu odvahu jít do toho 
s námi, jsme už ve fázi, kdy po svém boku potřebujeme seriozního hlavního či lépe generálního 
partnera - patrona, jež podpoří naše originální nápady, ač sebešílenější. Rádi bychom vás pro tuto 
roli oslovili v rámci motta Steve Maraboli: "Když se obklopíš kuřaty, budeš kvokat. Když se 
obklopíš orly, budeš létat." 

 

S úctou za Tým RM 

Miroslav Toman, jednatel 

 

 

 

 

 

 

 


