?

Tsunami – když voda udeří pěstí
…čtěte na straně 3

Vlastenec a hasič Antonín Kráčmar
…jeho příběh je na straně 6

Ročník 31., číslo 14–2020, 17. července 2020

Konference

Recyklujte s hasiči

– nová soutěž Recykloliga

Červený kohout 2020

Jihočeská metropole hostí již 23.
ročník odborné konference na téma
požární ochrany – Červený kohout.
Prestižní konference s mezinárodní
účastí se bude konat netradičně
ve dnech 31. září až 1. října 2020
v konferenčních prostorách Clarion
Congress Hotelu České Budějovice.
Červený kohout patří mezi nejvýznamnější konference požární
ochrany v naší republice. Po celá
léta si drží vysoký kredit a oblíbenost v širokém spektru odborníků.
Konferenci pravidelně navštěvují
nejen příslušníci hasičského sboru,
ale také výrobci stavebních systémů, technici požární ochrany,
odborně způsobilé osoby, zástupci
univerzit vyučujících problematiku
požární ochrany a řada dalších.

Nové generátory
dezinfekce

Hasiči se vracejí ze zásahu na hladině přehrady. Mohou nárůst drobné vlnky u břehu přehrady do výše vln tsunami? Více na straně č. 3. Foto: mf.

Vojenští hasiči se v Nebrasce
naučili hasit tankovací letoun

Čeští vojenští hasiči

Hasiči sloužící v Armádě ČR
jsou výborně vycvičenými profesionály, kteří aktivně využívají
i možností mezinárodní kooperace
a edukace. V minulosti byla takový
příkladem i jejich mise u kolegů,
kteří působí u jednotky Národní
gardy v Nebrasce. Vyměňovali si
teoretické i praktické zkušenosti
v oblastech postupů při řešení různých druhů mimořádných událostí,
představovali techniku a kritická či
nebezpečná místa.

Hasili americký
tankovací letoun

Hasiči ze všech leteckých základen, včetně Správy letiště Pardubice, se tak po teoretické i praktické
stránce naučili například jak postupovat při hašení amerického tankovacího letounu Boeingu KC-135
Stratotankeru, který příležitostně
operuje i z českých vojenských
letišť a povahou svého nákladu
představuje v případě nehody vysoké ohrožení. Tento letoun je totiž
určen pro doplňování paliva jiných
letadel za letu. Při svém vzletu, za

plného naložení, je na palubě více
než 100 tisíc litrů leteckého paliva
– přibližně 82 tisíc litrů v nádržích
v trupu letadla a více než 18 tisíc
litrů paliva v křídlech letadla. Čeští
vojenští hasiči mu v takovém případě musí být schopni poskytnout
stejnou kvalitu záchranných a hasebních prací jako na domovských
základnách.

sazení českých vojenských hasičů
do zahraniční mise. Na závěr se
uskutečnila výměna zkušeností
při vyprošťování osob z havarovaného automobilu, což je schopnost,
kterou může kdykoliv potřebovat
jakýkoliv hasič nebo záchranář po
celém světě.

Pracovali
s trenažerem
havarovaného letounu

Česká návštěva proběhla v rámci partnerství mezi Českou repub-

Zahraniční spolupráce

likou a Nebraskou a je součástí
dlouhodobého úsilí o budování mezinárodních vztahů mezi
příslušníky českých vojenských
hasičských jednotek a některých
zahraničních partnerů. Vojenští
hasiči dále spolupracují s kolegy
ze Slovenska a americké základy
v Ramsteinu.
dle zprávy kpt. Mgr. Jana Smetany Agentura logistiky, foto
acr.army.cz

Otestujte si své hasičské
znalosti!
…další test najdete na straně 7

Čtyři kusy ručních dekontaminačních termo generátorů s označením SN 50 nakoupili hasiči v Karlovarském kraji. Finanční prostředky
na pořízení generátorů desinfekce
získali hasiči formou příspěvku
od Města Sokolov a od společnosti
Synthomer a.s. Sokolov. Pořízení
těchto přístrojů vyšlo celkem na 386
716 Kč. Dva přístroje jsou na stanici
Sokolov a dva na stanici v chemických závodech v Sokolově. Po zaškolení obsluhy budou moct hasiči
vykonávat s generátory objektovou
desinfekci prakticky všech prostorů,
kde to bude potřeba.
HZS Karlovarského kraje

SDH Mladá Vožice
jubilantem
SDH Mladá Vožice jubilantem
Sbor dobrovolných hasičů Mladá
Vožice (Jihočeský kraj) si v červenci připomíná 145 let od svého založení. První požár, jehož se vožičtí
hasiči zúčastnili, vypukl roku 1876
ve Stojslavicích. Hořela tam čtyři
stavení a obyvatelstvo bylo zachváceno panikou. Prý, když se pojednou
se v záři smolnic objevili vožičtí
hasiči se stříkačkou, lidé, kteří dosud hasiče neviděli, se domnívali,
že jsou to poslové z nebe a klesali
před nimi na kolena a vzývali je
o pomoc… Krásný příběh! Hasičské
noviny se připojují ke gratulantům!

Výměna zkušeností se uskutečnila na letišti Lincoln a na základně
Vzdušných sil Offutt u Omahy. Hasiči zde měli jedinečnou možnost
pracovat s trenažerem havarovaného letounu za využití opravdového
ohně. Takový trenažer v České republice zatím chybí. Další přidanou
hodnotou bylo získání zkušeností
s nasazením ve vícejazyčném prostředí, s odlišnými postupy, které
vychází z různých norem, jež řídí
letový provoz, i práce s jiným
vybavením. Zvládnutí takovéto
spolupráce je jednou ze základních
podmínek pro budoucí možné na-

Pozvánka do Hasičského
muzea ve Františkově
…na straně 8

D+1 90820–00906 Pardubice

Více než 1 600 sborů dobrovolných hasičů (SDH) se už zaregistrovalo do projektu Recyklujte
s hasiči, jehož spuštění před 10 lety,
v roce 2011, inicioval kolektivní
systém Elektrowin. Ten nyní pro
hasiče v rámci projektu nachystal
novou soutěž s názvem Recykloliga. „V každém měsíci počínaje
červencem a konče prosincem
2020 můžete za realizovaný sběr
vysloužilého elektra získat jeden
soutěžní los, který bude vložen
do elektronického osudí, a při
troše štěstí vyhrajete peněžitou
cenu, která bude zaslána na účet
vašeho sboru,“ vzkazuje Roman
Tvrzník, předseda představenstva
ELEKTROWIN, a. s. Hrát se bude
o 20 výher v celkové hodnotě
34.000 korun. Prvních 10 bude
vylosováno v říjnu 2020 za období
červenec–září, druhá polovina
v lednu 2021 za období od listopadu do prosince. Připravena je
ale ještě cena pro Super vítěze, ta
bude mít hodnotu 10.000 Kč. I ta se
bude losovat v lednu příštího roku.
„Podmínkou účasti v soutěži je
uskutečnění alespoň jednoho řádného svozu elektroodpadu v měsíci
podle podmínek programu Recyklujte s hasiči,“ upozorňuje Tvrzník.
Zjednodušeně to znamená, že SDH
zorganizuje sběrnou akci a za sesbírané elektrospotřebiče dostane
finanční odměnu. Případná výhra
v Recyklolize je bonusem navíc.
Úplná pravidla soutěže „Recykloliga“: www.recyklujteshasici.cz/
souteze Za 10 let fungování projektu
se s pomocí dobrovolných hasičů
podařilo vysbírat celkem 22 200 tun
starého elektra. V průměru to
představuje 15,7 tuny na každý aktivní sbor. Nejvíc se v průměru sbírá
v Olomouckém kraji, v těsném závěsu pak v kraji Karlovarském. V absolutních číslech vede Středočeský
kraj se sběrem 4 134 tun. Znamená
to, že středočeští dobrovolní hasiči
se postarali o 18,6 % veškerého
elektra vysbíraného v rámci projektu. „Sbory dobrovolných hasičů
působí skoro ve všech obcích ČR
a jsou občany vnímány jako spolek,
který se stará o bezpečnost, kulturu
a sportovní vyžití v obci, na svou
činnost si ale vždy musely finanční
prostředky obstarat, jednou možností byl přitom i sběr šrotu,“ připomíná Jan Aulický, ředitel kanceláře
Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska. Elektrowin aktivní sbory
od začátku finančně podporoval.
Od startu projektu do konce roku
2019 bylo na odměnách hasičům
vyplaceno téměř 35 milionů korun.
Každý ze sborů, které se nejen
zaregistrovaly, ale také skutečně
pomohly sbírat staré elektro, tak
získal v průměru 24.652 korun. Ty
mohl využít na svou další činnost.
www.recyklujteshasici.cz

Hasiči „na síti“
...rubrika na straně: 5

