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Debrovolni hasiéi patfikk Radslavicim J

neodmyslitelné 2 dlohfrch 125 let
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MEZINKRODNfSPOLUPRKCE. Sborje velice éinny také na poli mezinérodnfspolupréce. Partnery mé na Slovensku a v Polsku. Do obou zemi L]spé§.
né aplikoval své aktivity, zejména pofédéni netradiénich soutéil’. Foto: archiv SDH Radslavice
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Radslavské pfilba provéfuje dobrovolné
hasiée sedmnéct let, jezdi sem i ze Slovenska
Radslavice — Pfi zésazich, které simuluji situace z reélného iivota, méfi v Radslavicich
kazdoroifné své sily jednotky dobrovolnych
hasiéﬂ nejenom z Ceska, ale také ze Slovenska.
Noéni soutéi hasifské véestrannosti Radslavské
pfilba se zde pravidelné koné jii sedmnéct let.
Sbor se proto cilené nevénuje soutéiim
v poiamim sportu tak jako ostatni sbory provozuje ho pouze okrajové a ﬂéastni se vyhradné jen soutéii v blizkém oko1i.V kategorii
dospélych je ale kaidoroéné druistvo zapojeno

do postupovych soutéii Sdruieni hasiéﬂ Cech,
Moravy a Slezska a v okrsku vétsinou vitézi.

Dobrovolni hasiéi také shromaiduji starou
hasiéskou techniku s cilem jejiho zachovéni ve
funkénim stavu pro dal§i generace. Provédéji
napfiklad renovate ruénich koﬁskych stfikaéek
a v rémci jejich popularizace se kaidoroéné
pofédé Soutéi koﬁskych stfikaéek, které se
uskuteéni 8. éervence jii poosmnécté. ,,V této
oblasti spolupracujeme s mezinérodnimi partnery, pfispéli jsme tak k zéchrané a zprovoznéni nékolika konék v Cesku i Polsku,“ konstatoval pfedseda sboru Stanislaw Iemelik
Radslav§ti hasiéi rovnéi provedli rekonsLrukci dvou kusﬁ ruénich stfikaéek. (job)
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Sbor dobrovolnych haéiéﬁ byl v Rad-

slavicich zaloien v roce 1893, a to z inicia—

tivy naduéitele Leopolda Veselého po velkém poiéru.
Ji2 od svého vznikuhasiéi vyznamné
pfispivajf i ke kulturné spoleéenskému
vyiiti v obci. Téméf bez pferuéenl’ ka2do—
roéné pofédaji hasiésky bél i daléfakce.
Od roku 2001 organizuji radslavéti

hasiéi jednu z nejnéro(:néj§I'ch provérek
hasiéskych jednotek — mezinérodni noéni
soutéi hasiéské véestrannosti _Radslav—
skou pfilbu".
- Ve sboru pﬁsobn’ dva kolektivy mlady'ch

hasiéﬁ ajedno druistvo dorostu.
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TFA mladého hasiée Brno 2018
rémci festivalu pfi—
pominéni 100. vjrroéi
vzniku samostatného

Ceskoslovenska
Rezpublika 1918-2018 se v sobotu 2. Eervna na brnénském

v)"stavi§ti uskuteénil v pn'1bé—
hu détského vikendu zévod

TFA MLADEI-{O HASICE 2018,
her}? uspofédalo Krajské
sdmieni hasiéﬁ Iihomoravského kraje. Soutéiilo zde 86
jednotlivcﬁ v kategoriich divky

zAvoDNic1 pfuzxonnu
SAMI SEBE
Na prvnim ﬁseku zévodnici
absolvovali béh s hadicemi C a
dvé hadice sbalili. Ve druhé
etapé provédéli stanoveny poEet ﬁder ﬁ na hammer box,

prolézali tunelem, piemisfovali
figurinu a pfekonévali bariéru.
Tfeti East zahmovala pfenos
zévaii a posledni byl vystup
po schodech do patra. Celou
dobu nesli zévodnici na zadech batoh s dvoukilovym zavaiim simulujicim djrchaci
pfistroj dospélych. I kdyi pro
nékteré soutéiici byly uréité
piekéiky nepfekonatelné,
véichni pfekonali sami sebe a
zvitézili tim, 2e celou trat'

zvlédli a nikdo se nezranil.
Kaidy si odnesl ocenéni 2 rukou starostky KSH ]ihomorav—

ského kraje Zdenky ]ando_vé a
néméstkyné starosty SH CMS
Moniky Némeékové.
V kategorii 10—12 let zvitézili
a chlapci — dale rozdéleni do
Iﬁovych skupin 10-12 let,
B-15 let Nejpoéetnéji byla
$nupena kategorie chlapcﬁ
E véku 13 a2 15 let. Soutéi se
pndobala dospélé verzi TFA (z
§ického Nejtvrdéi hasié
Eje) jen s tim rozdilem, Ze
éry
dréhy a obtiinost
ﬂéiek byly pﬁzpﬁsobeny
Ijkjvm schopnostem déti.
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Meditilnipartnefl

Josef lei z Hovoran a Lucie

Skofepové z Rohatce. Ve vékové skupiné 13-15 let pak
vyhréli Ondfej Luke§ z Vracova

a Simona Sikulové 2 Jam.
Soutéi byla doprovézena

akci Zéchranéfi détem — sloiky

lntegrovaného zéchranného
systému pfedvedly ukézky své
préce, vyzbroje, v§Istro'e a
techniky.
Iaroslava eérdlové,

tiskové mluvéi SH Ems

