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Vážený pane ministře, 

 
 ve dnech 6. – 11. září 2005 se v České republice koná II. mistrovství Evropy v požárním 
sportu hasičů a záchranářů. Soutěž je pořádána jako otevřená, proto se předpokládá účast 
družstev nejen z Evropy, ale také Asie. Mistrovství Evropy se koná ve městě Ostrava a je 
organizováno Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru 
České republiky ve spolupráci s Mezinárodní sportovní federací hasičů a záchranářů. 
  U příležitosti tohoto mistrovství se rovněž uskuteční mezinárodní výstava požární a 
záchranářské techniky a odborná konference. 

Mezinárodní výstava se bude konat dne 8. září 2005 v areálu Městského stadionu Ostrava 
- Vítkovice, v místě samotného mistrovství Evropy.  

Konference na téma „Řešení mimořádných událostí na počátku 3. tisíciletí“ se bude konat 
dne 9. září 2005 v konferenčním sále hotelu Atom v Ostravě. Jsou na ni zváni čelní představitelé 
nejvyšších orgánů pro požární a civilní ochranu zemí Evropy a Asie, zemí Středoevropské 
iniciativy, předpokládá se také účast zástupců Spojeného velení NATO, CTIF a FEU (Federace 
asociací hasičských důstojníků EU). 
 

Dovolte mi tedy, abych Vás co nejsrdečněji pozval na II. mistrovství Evropy v požárním 
sportu hasičů a záchranářů, konferenci i výstavu, nad nimiž jsem převzal záštitu a zúčastním se 
jejich slavnostních zahájení. 

 
Konference a výstava je setkáním vrcholných zástupců resortů a odborníků zemí Evropy a 

Asie na téma záchranných prací při mimořádných událostech z pohledu požární ochrany a 
ochrany obyvatelstva a budovaných záchranných systémů. Nabízím Vám možnost krátkého 
vystoupení v rámci programu konference s příspěvkem o způsobech řešení mimořádných událostí 
ve Vaší zemi. Jednacími jazyky konference budou angličtina a ruština. 

Výstava bude vhodnou příležitostí i pro prezentaci Vaší země, výsledků práce i úspěchů 
jejích obyvatel. Proto Vás žádám o  předání pozvání Vašim výrobcům požární a záchranářské 
techniky a prostředků pro logistickou podporu k představení produkce Vaší země na této 
mezinárodní výstavě. Z každé země bychom rádi přivítali minimálně 3 vystavovatele.  

Pro účastníky konference je rovněž připraven  doprovodný program, na jehož přípravě se 
spolupodílí Česká – Středoasijská smíšená obchodní komora. Nepochybně zajímavým se pro Vás 
může jevit i Vaše účast na 5. ročníku Dne NATO na letišti v Ostravě - Mošnově v sobotu dne   
10. září 2005, v jehož rámci se uskuteční finále II. mistrovství Evropy v požárním sportu hasičů a 
záchranářů. Bude mi potěšením, pokud setrváte u nás na návštěvě a přijmete pozvání k účasti i na 
tuto akci. 

 



V příloze tohoto pozvání naleznete přihlášku včetně propozic pro účast Vašeho 
reprezentačního družstva na II. mistrovství Evropy a přihlašovací formuláře na konferenci pro 
Vás a dalšího účastníka. Dále zasíláme propozice pro účast firem z Vaší země na mezinárodní 
výstavě požární a záchranářské techniky, jejíž organizací je pověřena ČSOK – obchodní komora. 
Prosíme o vrácení přihlášek nejpozději do 15. července 2005. 

 
Bude mi ctí, pokud přijmete mé pozvání k výše uvedeným akcím a těším se na vzájemné 

osobní setkání. 
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