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Č.j: 1809/2018

V Praze 21. února 2018

Rok 2018, je rokem ve kterém vzpomínáme sté výročí vzniku Československa. K této
příležitosti se v naší republice uskuteční celá řada významných vzpomínkových akcí, které budou
pořádat jak státní orgány a organizace, tak celá řada dalších institucí a neposlední řadě i celá
řada spolků.
Máme na paměti, že i dobrovolní hasiči v roce 1918 se zasloužili o vznik samostatného státu a i
dnes jsou neodmyslitelnou součástí dění ve státu i v obcích.
Rozhodnutím výkonného výboru SH ČMS se sdružení zapojí, mimo dalších akcí (viz materiál VV
SH ČMS ze dne 23. 11. 2017), do projektu RE:publika 1918-2018, jehož iniciátorem je statutární
město Brno ve spolupráci BVV Brno. Nejedná se o jednorázovou akci, ale o festival – propojení
celé řady akcí, z nichž jsou některé klíčové, a to i ve vazbě na výročí zahájení činnosti Výstaviště
Brno (26. 5. 1928).
Na výstavišti jsou plánovány tyto hlavní akce:
- 26. až 27. května - slavnostní zahájení výstavy
- 2. až 3. června - program věnovaný dětem
- 9. až 10. června – program zaměřený na 100 let československého sportu
- 16. až 17. června – finále celé akce (program se upřesňuje)
SH ČMS se chce na slavnostním zahájení celé této akce prezentovat:
a) Propagační hvězdicovou jízdou historických hasičských vozidel a cílem Výstaviště Brno
(dojezd 26. 5. 2018)
b) Celostátním setkáním hasičských slavnostních a historických praporů na Výstavišti Brno
(26. 5. 2018). Součástí setkání bude dekorování praporů pamětní stuhou SH ČMS
k stému výročí založení Československa
Vážené starostky a starostové KSH a OSH obracím proto na Vás tímto dopisem, abychom
operativně zjistili Váš zájem, respektive i zájem našich sborů o účast na tomto srazu. Zatím se
počítá s účastí praporečníka a dvou členů čestné stráže.
Informaci o počtu praporů za Váš OSH, nebo dle Vaší vlastní dohody, za Váš KSH sdělte
Kanceláři SH ČMS nejlépe elektronickou poštou na mail: kancelar@dh.cz nejpozději do
19. března 2018.
S přihlédnutím z doloženému zájmu o účast na tomto setkání budou následně vydány Závazné
pokyny, na základě kterých pak bude celá akce připravována.
Jsem přesvědčen, že svým aktivním přístupem podpoříte tuto významnou akci našeho sdružení.

S pozdravem
v.r. Ing. Karel Richter
starosta SH ČMS

www.dh.cz

tel: 222 119 501

kancelar@dh.cz

Dobrý den,
rád bych Vám poskytnul bližší informace k dříve rozeslaným informacím k oslavám
stého výročí založení republiky.
Jak již víte, hlavní akcí ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska
bude setkání historických hasičských praporů. To proběhne 26.května 2018 a oslaví
společně 90 let brněnského výstaviště a 25 roků samostatné republiky. Příjezd na
tuto akci bude v rozmezí 900 až 930 a to do brány č.7 a 8. Za nimi bude připraveno
parkoviště pro vozidla, která Vás dovezou. Počátek nástupu, tedy seřazování
praporečníků začne v 1030h. Dle počtu zatím přihlášených je již téměř jisté, že
praporečníci budou nastupovat sami, tedy bez čestné stráže. Všechny zúčastněné
prapory, které se předem řádně přihlásí, obdrží pamětní stuhu. Proto je nezbytné se
přihlásit na tuto akci na OSH a to nejpozději do 15.4.2018.
Celé akci bude předcházet tzv. hvězdicová jízda, která pojede pěti směry a sjede se
v Brně o den dříve, tedy 25.5.2018. Přesná trasa těchto jízd bude ještě upřesněna
společně s časovým rozvrhem jednotlivých zastávek.
Prosím Vás o včasnou reakci. Nenechávejte přihlášení na poslední chvíli, aby se
nestalo že na tuto výjimečnou akci propásnete přihlášení.

Jiří Orsák

