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číslo ● 3/2017

ZÁSAHOVÁ ČINNOST A VÝCVIK JEDNOTKY
VYHLÁŠENÉ POPLACHY pro JSDH Kralupy n. Vlt.

Barsini.

▪ 3. července, 14:02 hod.: po- ▪ 23. července, 23:12 hod.: vycházející
žár trávy, ul. V Olších, kouř z oken, ul. Masarykova, Lobeček.
Kralupy.
Zjištěny spálené potraviny. Uhašeno
ještě před příjezdem jednotek požární
▪ 6. července, 19:19 hod.: ochrany.
požár v opuštěné nádražní
▪ 30. července, 12:11 hod.: požár
budově starého depa v Kralupech.
stavebního odpadu a zateplení, u Hotelu
▪ 8. července, 20:55 hod.: požár trávy Sport, Kpy. Jednalo se o požár malého
rozsahu.
mezi garážemi v ul. Štefánikova, Kpy.

▪ 4. srpna, 16:31 hod.: požár strniště o
rozloze 1200x500m u Vodochod. Byl
vyhlášen 3. stupeň požárního poplachu.

▪ 9. července, 04:33 hod.: požár
plastové popelnice, sídl. Hůrka, Kralupy.

▪ 3. srpna, 19:22 hod.: požár
opuštěného obydlí/buňky pod skálou v
ul. Dobrovského, vedle stavebnin

▪ 7. srpna, 08:50 hod.: požár osobního
automobilu u nemocnice v Kralupech.
▪ 25. srpna, 19:47 hod.: požár střechy v
komplexu Valsabbia v Kralupech.
▪ 26. srpna, 18:56 hod.: spálené
potraviny, ul. Předmostí, Kpy.

měj na paměti:

Integrovaný záchranný systém
důležitá telefonní čísla
● 112
● 150
● 155
● 158
● 156

Mezinárodní tísňová linka
Hasičský záchranný sbor
Zdravotnická záchranná služba (vždy přivolej při všech stavech ohrožujících život)
Policie ČR (vždy přivolej jsi-li svědkem dopravní nehody nebo spáchání trestného činu)
Městská policie (vždy přivolej jsi-li svědkem dopravní nehody nebo spáchání trestného činu)
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LEZECKÝ VÝCVIK
e dnech 21.-24. září absolvovali členové naší lezecké
skupiny každoroční lezecký výcvik. K výcviku bylo
využito domácího prostředí. Během kurzu se simulovalo
mnoho různých situací jako záchrana zraněné osoby ze skalní
římsy, uváznutí osoby na pilíři trubkového mostu přes Vltavu
u Nelahozevsi nebo transport pacienta úzkým prostorem. K
výcviku posloužila rovněž lávka přes řeku Vltavu v
Kralupech. Naši lezci prokázali své schopnosti a potvrdili
připravenost pro situace, které mohou kdykoliv nastat.

●
Uložení
pacienta
do
transportních nosítek SKED a
následný transport.
 Transport pacienta tentokrát v jiných
podmínkách. Lávka v Kralupech.
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