
 

 
 

 

Dobrý den, 

touto cestou bychom Vás rádi pozvali na již osmý ročník soutěže napříč Jihomoravským krajem o nejhezčí 

dort s hokejovou tématikou, tzv. Dortiáda s Kometou 8, při které máte možnost prokázat kreativitu a 

zručnost Vašich občanů spojenou s účastí pro dobrou věc a současně i zviditelnit Vaše město/obec. V této 

soutěži jsme připravili speciální kategorii Partnerské město, která je určena pouze pro městské části 

zapojené do projektu “Děti dětem – Kometa městu“ (DDKM) a města/obce, zapojené do projektu “Jižní 

Morava – Království Komety“ (JMKK). Do soutěže je možné přihlásit pouze jeden dort, který bude 

reprezentovat dané město/obec/městskou část bez ohledu na jeho skutečného výrobce (amatér nebo 

profesionál). 

V soutěži se bude hodnotit nejlepší motiv, znázorňující partnerství mezi hokejovým klubem Kometa Brno 

a městy, obcemi či městskými částmi.  

Vítězové v jednotlivých kategoriích vzejdou z celkového hodnocení poroty skládající se ze zástupců klubu, 

jeho partnerů, zástupců města Brna a hráčů A-týmu, a to v sobotu 4. března 2017. Přímo na místě bude 

také zvolen divácký NEJ dort, který bude vybrán na základě hodnocení široké veřejnosti a malých účastníků 

akce (dlouhodobě nemocné a sociálně znevýhodněné děti), s nimiž klub dlouhodobě spolupracuje, a 

kterým budou soutěžní sladkosti po vyhlášení vítězů věnovány. 

Všechny městské části, které se do soutěže zapojí, budou zveřejněny na klubovém webu HC Kometa Brno 

(www.hc-kometa.cz) s odkazem na Vaše webové stránky. Vítěz kategorie Partnerské město bude mít 

možnost na svoji společenskou akci pozvat vybrané 3 hráče A týmu na autogramiádu. 

Věřím, že Vás možnost účasti zaujme a těšíme se na sladké příspěvky zhotovené pod hlavičkou Vaší 

městské části či partnerského města. 

Registrovat se můžete do 27. 2. 2017 na dort@kometagroup.cz nebo na moji emailové adrese: 

m.hofirkova@kometagroup.cz. V emailu prosím uveďte název obce/města/městské části, kontaktní 

osobu, email a telefon. 

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat. 

 

S pozdravem 

 

 

 

Markéta Hofírková 

KOMETA GROUP, a.s. 

mobil: 739 386 350 

email: m.hofirkova@kometagroup.cz 
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