SH ČMS, Krajské sdružení hasičů,
kraj Jihomoravský, Zubatého 1, Brno

Vážené sestry hasičky a bratři hasiči,

vedení KSH v Jihomoravském kraji přijalo na podzim roku 2012 výzvu SH ČMS ČR na pořádání
Mistrovství České republiky hry Plamen a dorostu v požárním sportu v roce 2014. Sportovní klání
mladých hasičů a dorostenců proběhne ve dnech 2. – 6. července 2014 v Brně na stadionu VÚT Brno,
Pod Palackého vrchem. Akci podobného významu jsme v Jihomoravském kraji nehostili více než 40
let. V průběhu roku 2013 vedení KSH JMK a vedoucí odborné rady mládeže oslovovali případné
sponzory a politické špičky v našem kraji. Rozpočet mistrovství je 2 000 000,- Kč. Jeden milion korun
je nutné zabezpečit z vlastních zdrojů. O Záštitu nad konáním mistrovství byl požádán hejtman JMK
JUDr. Michal Hašek, primátor města Brna Bc. Roman Onderka, MBA, náměstek primátora Ing. Robert
Kotzian a ministr pro místní rozvoj Mgr. František Lukl.
V součastné době jednáme o ubytování soutěžních kolektivů, zabezpečení stravy účastníků,
technickém a dalším organizačním zabezpečení soutěže. Obracíme se proto také na naše sbory
dobrovolných hasičů v Jihomoravském kraji s žádostí o případnou pomoc v technické četě nebo
pomocném organizačním štábu. Účast na této akci je bez náhrady platu. Upozorňujeme,že termín
konání akce zahrnuje i pracovní dny. Případní zájemci o dobrovolnou pomoc zasílejte svoje přihlášky
na emailovou adresu kshjmk@seznam.cz.
Přihlášky posílejte nejpozději do 31. 3. 2014.
Nezapomeňte uvést jméno a příjmení, termín kterého se můžete zúčastnit (Plamen 2. 7.-4. 7. 2014
nebo Dorost 4. 7. -6. 7. 2014), adresu a kontakt na Vaši osobu. Vybraných 40 účastníků bude
informováno do 30. 4. 2014.
Je také možné poskytnou jakoukoliv finanční podporu na samostatný bankovní účet, který je zřízen
pro účely mistrovství v roce 2014. Č.ú. 2200513598/2010. Poskytnuté finanční dary budou použity
pouze pro děti.

Za vedení KSH JmK
Bc. Zdeňka Jandová
náměstkyně starosty
V Brně 23. 1. 2014

