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Hasiči „na síti“Otestujte si své hasičské 
znalosti!

Pozvánka do Hasičského 
muzea v Drahňovicích

Jedním z velkých hasičských zásahů v uplynulém období byl požár průmyslové haly v Polici nad Metují (Královéhradecký kraj). Vracíme se k němu materiálem na straně 6. 
Foto: mf.

Na jednání vedení SH ČMS 
dne 12. května došlo k rozvol-
nění opatření, které bylo vydáno 
29. 3. 2020. K možnosti uvolnění 
vedla především současná vládní 
nařízení. O dalších možnostech 
konání akcí, táborů a soutěží bu-
deme i v Hasičských novinách dále 
informovat. Soubor s kompletním 
přehledem opatření je ke stažení na 
webu dh.cz. Detailněji se k tématu 
vrátíme v příštím čísle novin.

Farmaceutická společnost Pfizer 
Česká republika věnovala Hasič-
skému záchrannému sboru hlavní-
ho města Prahy půl milionu korun. 
Finanční dar použije Hasičský zá-
chranný sbor hlavního města Prahy 

Kvůli silnému větru a dešti 
dne 11. 5. 2020 vyjížděli hasiči 
ke zvýšenému počtu událostí. 
Největší nárůst zaznamenali mezi 
14. a 21. hodinou, kdy vyjeli k 461 
událostem. Od 21:00 hodin do 
půlnoci jich pak přibylo ještě 120. 
Celkem tak hasiči vyjeli k 581 
událostem. Nejčastěji se jednalo 
o odstranění popadaných stromů 
a větví na komunikace, někde 
vítr poškodil střechu, kterou bylo 
potřeba zajistit, a hasiči vyjížděli 
také k čerpání vody.   

Nejčastěji hasiči vyjížděli 
v kraji Libereckém, Královéhra-
deckém, Ústeckém a Středočes-
kém dle zprávy pplk. 

Mgr. Nicole Studená, 
tisková mluvčí 

MV-GŘ HZS ČR

Neznámý bílý prášek 
v zásilce České pošty

Jednotka ze stanice Ústí nad La-
bem zasahovala v květnu objektu 
České pošty v Jateční ulici v Ústí 
nad Labem, kde se z jedné ze zási-
lek vysypal bílý prášek. Práškem 
byl potřísněn pytel se zásilkami. 
Hasiči vyloučili radioaktivitu, na 
místě se jim nepodařilo zjistit pů-
vod prášku. Bylo vytypováno ně-
kolik zásilek, u nichž se Policie ČR 
pokusí zjistit adresáty a odesílatele. 
Odebraný vzorek byl odvezen 
do laboratoře v Kamenné, okres 
Příbram, na rozbor. Hasiči prostor, 
kde byla látka rozptýlena, dekonta-
minovali. Zaměstnanci, kteří přišli 
do styku s práškem, byli poučeni a 
odesláni do domácí karantény, než 
se určí původ prášku. 

Ilustrační foto

Rozvolnění opatření vydané vedením SH ČMS 
dne 12. května 2020

Dar pražským hasičům od firmy Pfizer
na nákup ochranných pomůcek pro 
hasiče. Společnost Pfizer dále roz-
dělila dalších 600.000 korun mezi 
pražské nemocnice a pacientské 
a seniorské organizace. Tyto dary 
pomohly nejen nakoupit ochranné 

prostředky, ale také rozšířit počet 
operátorů seniorské linky pomoci 
anebo vytisknout informační le-
táky o covidu-19 pro onkologické 
pacienty.

Společnost Pfizer je přední svě-
tová biofarmaceutická společnost 
s vlastním výzkumem a vývojem 
léků. Od svého založení v roce 
1849 sídlí v New Yorku v USA. 
V České republice byla společ-
nost Pfizer založena v roce 1993. 
Zabývá se výzkumem, vývojem 
a prodejem humánních léčiv, a to 
i biologických či vakcín. Provádí 
také klinická hodnocení nových 
léků, a to i v České republice. 
Celosvětově zaměstnává více než 
95 000 zaměstnanců, v Česku má 
přes 400 zaměstnanců. Mateřská 
společnost Pfizer a její nadace 
Pfizer Foundation vyčlenily 40 
milionů dolarů na pomoc v oblasti 
zdravotnictví a na dobročinné 
účely, aby pomohly v boji s dopa-
dy pandemie covidu-19 po celém 
světě. Společnost Pfizer dále testuje 
nová antivirotika a spolupracuje 
s německou společností BioNTech 
na vývoji vakcíny proti covidu-19 
na bázi mRNA.

Vážení kolegové, členové jed-
notek sborů dobrovolných hasičů!

S radostí oznamujeme, že od 
25. 5. 2020 po vynuceném zasta-
vení činnosti opět budeme zabez-
pečovat Vaši odbornou přípravu. 
Červnovou nabídku kurzů, kromě 
již plánovaných kurzů, rozšiřu-
jeme o další kurzy (V 40, S 40, 
OMP, ZOP, NDT). Při realizaci 
kurzů budeme respektovat platná 
opat ření. Například aktuálně 
v kurzu bude maximálně 15 osob.  

Obnovení výuky 
od 25. 5. 2020!

 
Na základě uvolňování restrikcí, 
které byly spojené s pandemií 
COVID-19, nám bylo umožněno 
od 25. 5. 2020 znovu obnovit 
výuku školy. V sekci Kurzy 
naleznete nový plán kurzů do 
konce roku a také se zde můžete 
na kurzy přihlašovat.

V případě dotazů pište na 
email: marek.cizek@uhsbp.cz

www.uhsbp.cz

V prázdninové měsíce věříme, 
že budou pořádány tábory, tak 
jak jsou naplánované. Od září 
budeme zase nabízet kurzy pro 
členy JSDH a také další služby 
pro širokou klientelu. Věříme, že 
využijete naší nabídky a budete 
se do kurzů přihlašovat, čímž 
i pomůžete škole překonat velmi 
složité období. Nařízené přerušení 
činnosti má totiž velmi nepříznivý 
dopad na ekonomiku školy. Velmi 
za to děkujeme.         www.uhs.cz

Ústřední hasičská škola 
Jánské Koupele

ÚHŠ Bílé Poličany

Bilance výjezdu 
hasičů kvůli 

silnému větru 
a dešti


