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Brigáda s rybáři
ne 30. července jsme se zúčastnili  brigády pořádané místní rybářskou organizací v Kralupech nad 
Vltavou.  Těchto  brigád,  zaměřených  na  čištění  Zákolanského  potoka,  se  již  několik  let  pravidelně 

zúčastňujeme. Rybářům poskytujeme technickou i osobní pomoc a snad i trochu dobré nálady. Společně čistíme 
koryto potoka a jeho břehy o různé naplaveniny, odpadky a rovnež zde likvidujeme nežádoucí keře a dřeviny. 
Cílíme  tak  nejen  k  dosažení  většího  estetického  vzhledu  potoka,  ale  především  k  odklizení  zmíněných 
naplavenin a udržení tak plynulého proudění vody v potoce.
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Z ČINNOSTI KRALUPSKÝCH HASIČŮ

                     číslo ● 3/2016

  Stav před zahájením 
úklidových prací. Ze 
snímku je zřetelné jak je 
břeh „zanesen“ o různé 
náletové dřeviny a keře. 
Čištění jsme tentokrát 
prováděli v úseku u fot-
balového hřiště V Olších.
Použity byly taktéž moto-
rové pily a křovinořezy.
Odměnou za poskytnutou 
pomoc bylo chutné 
občerstvení zajištěné 
kralupskými rybáři.



2

 Fotografie zachycující 
průběh brigády. V pravo 
dole pak upravený břeh v 
závěru brigády.

 Bezpečně s Městskou policií Kralupy nad Vltavou
Dne 8. září se náš sbor zúčastnil akce "Bezpečně s 
městskou policií Kralupy". Pro děti zde byly 
připraveny různé aktivity v podobě skákacího hradu, 
nafukovací závodní dráha s překážkami i střelba ze 
vzduchovky.  Rovněž zde nechyběly statické 
ukázky. Naši členové zde předvedli zásahovou 
techniku, součásti zásahového obleku, včetně 
ukázky izolovaného dýchacího přístroje.

  V závěru této bezpěčnostně-preventivní akce nechyběla 
dětmi oblíbená pěna.



 

CAS 32 T-815 – cisternová automobilová stříkačka, Tatra 815, čerpadlo o výkonu 3200 l/min.;  CAS 20 T-815 – cisternová automobilová 
stříkačka, Tatra 815, čerpadlo o výkonu 2000 l/min.; HZS – Hasičský záchranný sbor; JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů

Lezecký výcvik
Členové lezeckého družstva absolvovali ve dnech 1. - 4. září 2016 lezecký kurz, který tentokrát probíhal v 
okolí  města  Jeseník.  Naši  lezci  zde  museli 
prokázat své znalosti v oblasti záchrany osob 
z  výšek  a  nad  volnou  hloubkou  v  různě 
náročném  terénu.  Naplánované  simulace 
prověřili  připravenost  našich  lezců  na 
zvládnutí nejrůznějších situací od samotného 
vyhledávání  až  po  transport  zraněné  osoby 
do péče zdravotníků.
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ZÁSAHOVÁ ČINNOST A VÝCVIK JEDNOTKY

▪ Dne 6. července, 09:32 hod.: 
spolupráce  se složkami  IZS 

Kralupy  nad  Vltavou  při 
pátrání  po  pohřešované 
osobě v oblasti Dvořákovy 

stezky.  Poskytnut  byl  i 
motorový člun Carolina.

▪ Dne 31. července, 03:41 hod.:  požár 
jednoho z pokojů dosud nezkolaudované 
ubytovny  v  obci  Velvary.  Na  místo 
události  vyjelo vozidlo CAS 20 T-815. 
Celkem zde byly přítomny čtyři hasičské 
jednotky.

▪ Dne 16. srpna, 07:56 hod.:  ohlášený 
požár výškové budovy, ul. I. Olbrachta, 
Kralupy n. Vlt. Jednotka zde po dohodě 
s  velitelem zásahu neprováděla  žádnou 
akci.

▪ 21. srpna, 15:00 hod.:  jednotka byla 
vyslána  k  odstranění  spadlého  stromu, 
Sídl.  U  Cukrovaru  1066,  Kralupy. 
Použita byla motorová pila.

▪ Dne  1.  září,  20:00  hod.:  ohlášený 
požár  v  bývalém  depu,  Pod  hájem, 
Kralupy  n.  Vlt.  Na  místo  události  se 

sjelo několik jednotek požární  ochrany. 
Žádný  požár  však  nebyl  nikde 
detekován.

▪ Dne  3.  září,  16:16  hod.:  jednotka 
vyjela  k  ohlášenému  požáru  trávy  v 
Minicích, za kostelem, Kralupy.

▪ Dne  4.  září,  08:00  hod.:  nahlášený 
požár  trávy  a  stromu  v  ul.  Budečská 
stezka, Kralupy.

▪ Dne  8.  září,  20:00  hod.:  technická 
pomoc  v  obci  Nová  Ves,  Vepřek,  Pod 
dálničním mostem D8.

VYHLÁŠENÉ POPLACHY pro JSDH Kralupy n. Vlt.

 Součástí kurzu byla také prohlídka stanice horské 
služby nedaleko vrcholu hory Praděd.


