Soutěžní klání dobrovolných hasičů
Ve dnech 15. až 17. září se uskutečnila další část pravidelné odborné přípravy členů
podnikových jednotek sboru dobrovolných hasičů formou odborného soustředění v Nuzicích.
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Areál letního dětského tábora Dopraváček v Nuzicích na břehu řeky Lužnice v září přivítal
členy jednotek sboru dobrovolných hasičů z autobusových garáží Klíčov, Vršovice, Kačerov a
Řepy a také soutěžní družstvo a realizační tým zaměstnanců Hasičského záchranného sboru
DP. Průjezd kolony hasičských trambusů a jedné Tatry 148 v doprovodu vozidel HZS DP
jihočeskými městečky a vesnicemi budil zaslouženou pozornost. To byl však teprve začátek.
Po příjezdu na tábořiště čekalo účastníky ubytování v chatkách, rozměření hřiště a rozmístění
všech pomůcek pro soutěžní disciplíny odborné přípravy. Velitelé družstev si vylosovali
pořadová čísla a byli seznámeni s pravidly jednotlivých disciplín.
Druhý den byl zahájen ranním nástupem družstev a vzápětí byl odstartován překážkový běh
jednotlivců. Soutěžící přijeli podpořit zástupce vedoucího jednotky SVA Ing. Václav Novotný
a vedení kačerovské provozovny SVA. Dopoledne následoval ještě požární útok od cisternové
automobilové stříkačky a po obědě přišla na řadu královská disciplína – požární útok od
přenosné motorové stříkačky s nasátím vody z otevřeného vodního zdroje. Po technické
přestávce na sečtení dosažených časů byl svolán slavnostní nástup a byly vyhlášeny výsledky.
Nejlepším jednotlivcem se stal František Ondřich z kačerovské jednotky. Celkovým vítězem
mezi dobrovolnými jednotkami se stalo družstvo Kačerov před družstvy z Klíčova, Vršovic a
Řep. Pozici absolutního vítěze obhájilo soutěžní družstvo podnikových hasičů z povolání.
Poháry vítězům předal velitel jednotek HZS DP Lubomír Janeba.
Třetí den byl věnován údržbě techniky, uložení soutěžního nářadí, doplnění PHM a přesunu
zpět do Prahy, na domovské požární stanice a zbrojnice. Členové kačerovské jednotky během
zpáteční cesty dokázali rychle a profesionálně opravit náhlou závadu na motoru jejich
trambusu. Dobré počasí po celou dobu akce jako by potvrzovalo známé rčení, že štěstí přeje
připraveným.

