Čepicový odznak (podložka+znak)
Čepicový odznak stříbrný (podložka+znak) na pracovní čepici
Rukávová nášivka SH ČMS
Rukávový státní znak ČR, čtvrcený
Jmenovka kovová (na objednávku)
Medaile Čestný člen
Stužky k medailím (ZPP, ZZ, MsvF, ČU všech stupňů)
Rozeta zlatá průměr 18 mm
Rozeta zlatá průměr 14 mm
Rozeta stříbrná průměr 14 mm
Knoflík zlatý malý
Knoflík zlatý malý – zapichovací
Knoflík zlatý velký
Knoflík zlatý střední nebo malý
Distinkce zlatá i stříbrná
Kravata SH ČMS
Kravatová spona
Kravatová spona dámská
Kravatová spona+odznak v krabičce
Podbradník (k čepici)
Slavnostní šňůry (vycházkový stejnokroj)
Znak SH malý zapichovací na klopu saka
Odznak SH ČMS + EU v krabičce
Odznak SH ČMS zapichovací
Magnetická tabule
Prapor SH ČMS – 1,0 x 1,5 m
Prapor sv. Florián – polyester
Hasičské automobily – encyklopedie
CO, JAK, PROČ
Práce s motorovou pilou
Příručka STROJNÍKA
Příručka VELITELE (1 + 2)
Samaritán – základy první pomoci

90,-60,-120,-130,-110,-320,-40,-20,-16,-8,-8,-10,-10,-8,-12,-190,-110,-100,-130,-90,-950,-55,-60,-40,-170,-1.150,-800,-370,-220,-120,-140,-280,-180,--

Paragrafy vedoucího mladých hasičů
Rádce MH
Kniha Hasič v divadle, Hasič a komíny
Omalovánky
Pohledy s hasičskou tématikou
Záložky MH (disciplína ZPV, propagační)
Piktogram, samolepka MH prevence
Výstrojní řád – 2 plakáty
Hasičská zbrojnice – domek zásobník na čaj
Silikonové náramky HASIČI obyčejné
Silikonové náramky HASIČI svítící
BEZPEČNOSTNÍ PRVKY:
Reflexní náramky
Reflexní páska - suchý zip
Reflexní opasek
Reflexní klíčenka
Směrnice – dorost, mladí hasiči
Směrnice hasičských soutěží
Pexeso – různé druhy
Diplomy, čestná uznání – různé druhy
FLASH USB hasičská sekerka
Odznaky odbornosti – HASIČ II, III, STROJNÍK, VELITEL
Odznaky odbornosti PREVENTISTA II, III
Odznak odbornosti ROZHODČÍ MH i PS
Kvalifikační stupeň vedoucích MH I, II,III
Vyšívané výložky dle funkce

70,-50,-55,-25,-5,-4,-10,-40,-250,-20,-50,-20,-40,-60,-25,-50,-40,-30,-cena od 15,-- do 25,-350,-65,-65,-100,-95,-cena od 205,-- do 225,--

Směrnice MH a dorostu – vzhledem k novému vydání směrnic se všemi dodatky budou
k odběru v průběhu roku 2016!
Ústředí SH ČMS nabízí další sortiment hasičského zboží, od označení až po publikace. Vše
najdete na www.dh.cz. Veškeré zboží si můžete objednat v ý h r a d n ě přes kancelář OSH
Plzeň – sever.
Nový stejnokrojový předpis zavedl jmenovku na vycházkový stejnokroj člena SH ČMS
v provedení – kovová - jmenovky je možné rovněž objednat přes kancelář OSH.

