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Pozvánka pro všechny Sbory dobrovolných hasičů hl. m. Prahy 
 

 

Společenský večer dobrovolných hasičů 

hl. m. Prahy 16. 11. 2013 

 

 

Vážená paní, slečno starostko, vážený pane starosto, vážení členové Sborů dobrovolných hasičů hl. m. 

Prahy, 

 

 výkonný výbor Městského sdružení hasičů hl. m. Prahy rozhodl uspořádat Společenský večer 

dobrovolných hasičů hl. m. Prahy. Touto formou chceme poděkovat všem dobrovolným hasičům za jejich 

celoroční aktivní činnost ve Sborech dobrovolných hasičů.   

 

 Společenský večer se bude konat 16. 11. 2013 od 20:00 hod. v Libušské Sokolovně Praha 4 – 

Libuš pod záštitou starosty MČ Praha 4 - Libuš. K tanci a poslechu hraje hudební skupina BUENO.  

Pozvánky na společenský večer lze objednat na Městském sdružení hasičů hl. m. Prahy do 5. 11. 2013 a 

cena pozvánky je 100,- Kč. Od 6. 11. 2013 již budete muset jednat o pozvánkách se členy SDH Libuš, 

kteří volné pozvánky nabídnou přívržencům dobrovolných hasičů. Proto Vám doporučuji nenechat to až 

na počátek listopadu a objednat pozvánky již do 5. 11. 2013 v kanceláři MSH.   

 

 Dále Vás prosíme o zvážení Vašich možností podílet se na tombole, kterou chceme uspořádat. 

Pokud se rozhodnete věnovat ceny do tomboly (ve formě finančního příspěvku nebo konkrétní ceny), 

kontaktujte prosím starostu popř. členy výkonného výboru, kteří zajistí jejich převzetí. Seznam všech 

dárců bude zveřejněn při společenském večeru. Za Vaši účast při tombole Vám předem děkujeme. 

 

 Vážení starostové, cílem společenského večera je poděkování všem aktivním členům našich Sborů 

a proto i Vám doporučujeme zakoupení pozvánek z prostředků Sboru a členům je předat formou odměny 

a poděkování za jejich aktivní přístup k dobrovolné činnosti ve Sborech. Věřím, že každý Sbor bude mít 

své zástupce. Na společenském večeru, také dojde k vyhodnocení Pražského poháru 2013 a předání 

cen. Přijďte podpořit aktivitu členů výkonného výboru a členů SDH Libuš a zároveň strávit příjemný 

večer v dobré společnosti.  

  

 SDH, která se v Pražském poháru umístila na 1. až 5. místě, si mohou přidělený počet pozvánek 

vyzvednout v kanceláři MSH zdarma. 

 

 Na setkání s Vámi se těším a upřímně zdraví  

 

                     Jindřich Riesner v. r. 

                  starosta SH ČMS hl. m. Praha    


