TISKOVÁ ZPRÁVA
MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Kloknerova č. 26, 148 01, PRAHA 414
v Praze dne 23. května 2018
Přípravy na Hasičskou fontánu Praha jdou do finále, největší zkouška proběhne již tuto
sobotu ve Sloupu
Hasiči, kteří se v sobotu 2. června 2018 budou aktivně účastnit Hasičské fontány Praha, již finišují
se svými nácviky. Všech 210 hasičských družstev ze 77 okresů České republiky obdrželo
speciální software pro tablety vyvinutý Českou televizí, kde budou přesně znázorněny pohyby
jednotlivých proudnic. Na dříve pořádaných hasičských fontánách malého rozsahu bylo možné řídit
se pokyny dirigenta. Charakter Hasičské fontány Praha, která bude stříkána hasiči z obou stran
náplavek i z pontonů uprostřed Vltavy, něco takového neumožňuje, protože se hasiči vzájemně
neuvidí.
Největší „secvičná“ před samotnou akcí proběhne již tuto sobotu 26. května od 22,00 hodin
v rámci Sloupských hasičských slavností na Radvaneckém rybníku. Ten je na Novoborsku
největší vodní plochou a svými rozměrovými parametry věrně imituje reálnou prostorovou situaci
v Praze. 120 hasičů z 21 hasičských sborů z celého Libereckého kraje si tak bude moci vyzkoušet
téměř v reálných podmínkách, co je bude čekat v Praze o týden později.
Nápad pořádat hasičské fontány vznikl před několika desítkami let právě na severu Čech v obci
Nový Oldřichov. Proto je více než symbolické, že se jediná velká zkouška uskuteční, za
přítomnosti kamer generálního mediálního partnera akce - České televize, právě na severu Čech.
Sloupské hasičské slavnosti jsou pořádány u příležitosti první historické zmínky o obci Sloup
v Čechách, od které letos uplyne 700 let. Současně uplyne 150 let od založení zdejšího sboru
dobrovolných hasičů.
Sloupský hasičský sbor si své významné výročí připomene v průběhu celé soboty 26. května 2018,
kdy k návštěvě a předvedení své techniky pozval nejen sousední a přespolní hasičské sbory, ale
v rámci integrovaného záchranného systému České republiky také přátele a kolegy policisty i
záchranáře.
Pro dotazy novinářů na místě zkoušky bude přítomen jeden z organizátorů Hasičské fontány
Praha 2018: David Sobotka, mob. 728 213 466.
Více informací k Hasičské fontáně Praha:
http://www.hzscr.cz/hasicska-fontana-2018.aspx
http://www.hasicskefontany.cz/Praha
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