Podíl SH ČMS na realizaci projektu RE:publika 1918 - 2018
/100 let samostatného Československa/
Úvod:
Projekt RE:publika 1918 – 2018 vznikl z iniciativy statutárního města Brna a jeho primátora.
Údajně se jedná o nejucelenější projekt oslav 100. výročí státnosti v rámci celé České
republiky – bude se konat pod záštitou prezidenta ČR, hejtmana Jihomoravského kraje,
primátora města Brna, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí, několika vysokých škol….
Nejedná se o jednorázovou akci, ale o festival – propojení řady akcí a iniciativ po celý rok. Je
připravováno několik klíčových akcí směrovaných na Výstaviště v Brně. Jedná se o
symbolické propojení historie, protože právě před 90 lety, k 10.výročí vzniku Československa,
byl slavnostně zahájen provoz tehdy velmi moderního Výstaviště (26. 5. 1928) za účasti
prezidenta T. G. Masaryka.
Plánované akce na výstavišti:
 Víkend 26. – 27. květena: slavnostní zahájení výstav, bohatý kulturní program
 Víkend 2. – 3. června: program věnovaný dětem
 Víkend 9. – 10. června: program zaměřený na 100 let Československého sportu
 Víkend 16. – 17. června: finále – není ještě upřesněno

Propagační jízda hasičských historických vozidel – na počest T. G. Masaryka





Hvězdicovitá jízda z několika směrů s cílem v Brně
Délka etapy – symbolických 100 km
Pět oficiálních osádek v historických uniformách – maximálně 4 osoby
Během etap možno připojení dalších historických vozidel (dle zájmu), do Brna však
příjezd pouze pěti vozidel oficiálních osádek.

Pátek 25. května 2018
Etapa č. 1
Start: Bystřice nad Pernštejnem (od sochy T.G. Masaryka – nejkrásnější v ČR)
Trasa: Nedvědice – Doubravník – Tišnov – Čebín – Kuřim – Česká – Líšeň
Etapa č. 2
Start: Rudka u Kunštátu (od torza největší sochy T.G. Masaryka)
Trasa: Kunštát – Lysice – Černá Hora – Rájec Jestřebí – Blansko – Lipůvka – Česká – Líšeň
Etapa č. 3
Start: Kroměříž (od sochy T.G. Masaryka na kroměřížském náměstí
Trasa: Kojetín - Ivanovice na Hané – Vyškov – Rousínov – Šlapanice – Tuřany - Líšeň
Etapa č. 4
Start: Hodonín (od místa, kde stál rodný dům T.G. Masaryka)
Trasa: Dubňany – Kyjov – Bučovice – Slavkov u Brna- Sokolnice – Tuřany – Líšeň
Etapa č. 5
Start: Třebíč (od vyhlídky T.G. Masaryka)
Trasa: Náměšť nad Osl. - Kralice nad Osl. – Oslavany – Ivančice – Ořechov – Tuřany – Líšeň
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Všech pět historických vozidel musí být po celou dobu jízdy doprovázeno vozidlem
s majákem.
Sjedou se v pátek večer 25.května cca v 21 hodin do Školícího a výcvikového střediska HZS
Brno v Líšni – večeře a nocleh
Sobota 26. května 2018
Společný přejezd historických vozidel (s doprovodným vozidlem s majákem) z Líšně na
Výstaviště.
Garantem této akce navržen Josef Bidmon, starosta KSH Pardubického kraje

Celostátní setkání hasičských slavnostních praporů
Termín: sobota 26. května 2018
Organizační zajištění:
 Účast dobrovolná – na základě propagace s využitím všech stupňů organizační
struktury SH ČMS
 Prapor SDH – jeden praporečník: doprava na náklady SDH (doporučení společné
dopravy pro více zástupců SDH – využití DA)
 Evidenci přihlášek případných účastníků zajistí ústředí SH ČMS, termín podání
přihlášek nejpozději do: 19. března 2018
 Dohodnuto s pořadateli:
 Vyhrazené parkoviště na Výstavišti cca 500 aut – zdarma !!!
 Po upřesnění místa a času „slavnostního zahájení“ bude určeno místo
seřadiště praporečníků a také budou upřesněny časy.
 Možnost slavnostního pochodu z místa seřadiště na místo „slavnostního
zahájení
 Do slavnostního pochodu budou zapojena historická vozidla z páteční propagační
jízdy na počest T. G. Masaryka
 Pokud bude slavnostní pochod, tak nutno zajistit orchestr
 Zajistit výrobu příležitostných slavnostních stuh na každý zúčastněný prapor
Garantem této akce navržen Lubomír Janeba, náměstek starosty SH ČMS

Víkend věnovaný dětem
Termín: sobota 2.června 2018
Organizační zajištění:
Poddíl dobrovolných hasičů bude ve dvou základních verzích:
 Soutěže a ukázky pro děti v duchu – činnost složek IZS (přizvat ke spolupráci včetně
složek Panelu), asi 12 až 15 stanovišť,
Pořadatel přislíbil při jednáních zajištění pavilonu na akci i prostor na ukázky vedle
uvedeného pavilonu (dosud není jisté, který pavilon)
Poznámka: podobnou akci již KSH Jihomoravského kraje pořádalo v loňském roce
jako součást výstavy Pyros 2017 – mají zkušenosti….
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 Zajištění cen pro děti z veřejnosti
 Značný počet pořadatelů, rozhodčích na stanovištích,
 zajištění ukázek hasičské techniky
Celorepubliková soutěž mladých hasičů v TFA (počet závodníků 100!!!, tedy asi 7
závodníků z každého kraje
 Zajištění cen pro soutěžící
 Zajištění rozhodčích
 Zajištění noclehů pro rozhodčí a soutěžící ze vzdálených krajů – internát
učiliště Čichnova

Garantem této akce navržena Zdeňka Jandová, starostka KSH Jihomoravského kraje

Víkend - 100 roků sportu Československa
Termín: sobota 9. - neděle 10. června 2018
Tento víkend je zamýšlen jako ukázky řady sportů ve dvou podobách, jednak jako „RETRO“ a
také jako současnou podobu. Rozhodli jsme se také tak představit požární soutěže:
1. Podoba požárního útoku v době konání první Olympiády CTIF v Československu
v roce 1973 (před 45 lety).
 Zajistí OSH Žďár nad Sázavou, kde dodnes cvičí „dle klasiky“
 Jedno družstvo žen a jedno družstvo mužů
2. Podoba požárního útoku současnosti
 Zajistí KSH Jihomoravského kraje, včetně cisterny na dopravu potřebné vody
 Jedno družstvo žen a jedno družstvo mužů
Pořadatel při jednání přislíbil potřebnou plochu pro dvě dráhy.
Součástí těchto ukázek by byla malá expozice připomínající Olympiádu CTIF 1973 (stánek)
 Upomínkové předměty, poháry
 Novinové články, publikace, fotografie, film apod.
 Byli by přizvání žijící členové vítězného družstva (Blanensko), rozhovory apod.
Garant této akce není dosud navržen

Zpracoval Jan Slámečka, náměstek SH ČMS
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