
 

 

   53. pluk průzkumu a elektronického boje 

„Generála Heliodora Píky“ 

 

                      V Opavě dne 10. dubna 2019 

 

 

Vážený pane, vážená paní, 

 dovolte mi, abych Vás a Vaše spolupracovníky touto cestou pozval na charitativní akci  

53. pluku průzkumu a elektronického boje Generála Heliodora Píky Opava a Základní školy 
Generála Heliodora Píky Štítina 

 

pod názvem 

 

„POMÁHÁME SPORTEM“ 
 

 

která se uskuteční na podporu Dětského oddělení Slezské nemocnice Opava a to dne 23. 5. 2019 od 
8.30 do 16:00 hodin ve sportovním areálu obce Štítina u Opavy.  

Charita navazuje na sbírky z minulých let, kdy jsme s Vaší pomocí podpořili například 
mateřskou školku „Eliška“, Denní stacionář „Mraveneček.“, Azylový dům pro rodiče s dětmi, Denní 
stacionář pro seniory. 

Hlavní soutěžní disciplínou bude branný závod šestičlenných družstev, kdy v každém 
družstvu by měla být zastoupena jedna žena. Součástí akce bude také odpolední doprovodný program 
pro veřejnost spojený s hudební projekcí. V průběhu celé akce bude možnost si zakoupit občerstvení, 
přičemž získaný výnos je podstatnou součástí charitativní sbírky. 

Pokud máte zájem udělat něco pro své zdraví, pobavit se a zároveň pomoci nemocným dětem, 
registrujte závazně Vaše družstvo nejpozději do 10. května 2019 u nadrotmistryně Libuš Bednářové 
tel. čísle 973 481 705, 702 009 348. 

Přispět můžete i bez přímé účasti v branném závodě a to darem přímo v době konání akce 
Pomáháme sportem.  

Přijďte si i Vy dne 23. května 2019 změřit síly v branném závodě s příslušníky 53. pluku 
průzkumu a elektronického boje, bezpečnostních sborů, IZS  a zároveň přispět na dobrou věc.   

S pozdravem 

               

 

Mgr. Daniel Matyášek                                                  plukovník gšt. Ing. Pavel VARMUS 

 

                      Jaselská 2, 746 01 Opava, Tel. 973 481 800 Fax: 973 481 709 

 
 
 
 



 

 

 
 

Program akce dne 23.5 2019 
 

 

08:00-08:30   Příjezd do místa konání akce v obci Štítina (hřiště, viz. obrázek) 

   Registrace družstev  

09:00   Nástup a zahájení branného závodu 

09:15-15:00 Závod branných družstev, ukázky speciální techniky, výzbroje a výstroje, 
střelecký trenažer, lukostřelbu, paintball, hudební produkce a jiné aktivity. 

14:30-15:00   Nástup a vyhlášení výsledků 

Symbolické předání finanční částky formou darovacího šeku zástupcům 
Dětského oddělení Slezské nemocnice v Opavě 

do odpoledne   Posezení a ukončení akce 

 

Soutěž se bude odehrávat ve sportovním areálu obce Štítina a v přilehlém okolí. Celková délka okruhu 
je cca 5 km, počet soutěžních disciplín bude přibližně deset. Každý tým v průběhu soutěže obdrží mapu 
se zaznačenými stanovišti, která musí absolvovat. Do pořadí se bude počítat celkový čas družstva 
společně s trestnými a plusovými body za jednotlivé disciplíny. Podrobnější pravidla budou upřesněna 
na místě. 

 


