
 

Dnes startuje mistrovství hasičů. Přijeďte,
vyfoťte, vyhrajte!

27.6.2014 9:24

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Dnes ve 13

hodin začnou v areálu

budějovického výstaviště závodit

profesionální hasičští záchranáři z

celé republiky. Přijíždějí do

jihočeské metropole na své

mistrovství republiky. První

soutěží je výstup na věž pomocí

hákového žebříku. Nastoupí

závodníci z 16 týmů, patnácti

krajových a jednoho firemního –

Správy železniční dopravní cesty,

která má také své hasiče. Jihočeské reprezentanty na této stránce

představujeme, můžete hlasovat o Hasiče sympaťáka a vyhrát stejně jako

vítězný sympaťák pobyt v chorvatské Dalmácii.

 

 

Ve výstupu na věž se v posledních testech výborně vedlo Janu Ježkovi z budějovické

stanice, ale i ostatní Jihočeši se dnes odpoledne určitě vybičují k maximálnímu výkonu.

Doma mají obrovskou motivaci. Soutěží se vyřazovacím způsobem až do finále. V 17.30 se

pak na výstavišti odehraje slavnostní zahájení letošního šampionátu. V tu chvíli už bude

známý absolutní mistr České republiky ve výstupu do čtvrtého podlaží věže.

Mistrovství bude pokračovat v sobotu a v neděli na budějovickém stadionu TJ Sokol. To

už se do klání zapojí i nejlepší krajské týmy mužů a žen dobrovolných hasičů. Jižní Čechy

reprezentují muži z Pikova a ženy ze Smrkova na Táborsku.

V 7.30 začnou v sobotu soutěže v překážkovém běhu na 100 metrů, nejprve pro týmy žen

dobrovolných hasičů, pak pro muže a na závěr po týmy profesionálů, ve 14.30 budou

pokračovat štafety. Večer od 21 hodin je pro závodníky i diváky připraven open air

rockový koncert s kapelou Roxette revival a dalšími. V neděli pak v 8.30 začnou požární

útoky, opět v kategoriích dobrovolných i profesionálních hasičů. Na 14.30 je plánován

závěrečný nástup s ukončením šampionátu. Držme palce, ať jihočeským organizátorům

vyjde všechno, jak si přejí a před zbytkem republiky se představí v tom nejlepším světle.

Držme palce jihočeským hasičům.

Soutěž!

Přijeďte fandit Jihočechům! Jihočeské týdeníky a zpravodajský portál Jižní

Čechy Teď vyhlašují finále soutěže Hasič sympaťák. Kdo pošle do pondělní

půlnoci 30. června na e-mail marketing@jihocesketydeniky.cz jakékoliv

foto z víkendového mistrovství a připíše, kterému hasičskému sympaťákovi

dává hlas, zařazuje se do slosování o zájezd do dalmatské Vodice u

Jaderského moře. A pozor! Hasičům připíšíme za tyto maily s fotkou dva

hlasy! Jsme smíření s tím, že nás čeká v úterý velké sčítání, protože hlasů

už došlo několik stovek. 

Nejlepší snímky z víkendové fotosoutěže zveřejníme. Nezapomeňte tedy

napsat i svoje jméno, abychom autora snímku znali. Vítězný Hasič

sympaťák vyhraje zájezd k moři pro dva, vylosovaný hlasující čtenář jeden
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Nemocnice v Českých
Budějovicích zavedla
revoluční 3D
chirurgickou
technologii

před 22 minutami

ČESKÉ BUDĚJOVICE –

Českobudějovická nemocnice je

jedním z prvních lékařských

zařízení v tuzemsku, které začalo v

praxi používat revoluční …

0 komentářů Více info a fotek (2)

Nahlédněte do
pestrého světa hracích
karet

před hodinou

TÁBOR - Výstava Letem karetním

světem se uskuteční v pátek 19.

července od 17.00 hodin v

gotickém sále Staré radnice na

Žižkově náměstí. Na…

0 komentářů

Opilý agresor
vyhrožoval policistům

před hodinou

PRACHATICE – Konflikt, který

řešili prachatičtí policisté v

červnu, má dohru.

Jednatřicetiletý opilý muž z

Vimperska, který čekal v

čekárně…

sympaťák vyhraje zájezd k moři pro dva, vylosovaný hlasující čtenář jeden

zájezd pro sebe.

Výsledky zveřejníme ve středu 2. července.

 

Diskuse k článku - napište váš názor
 

Kam dál?

Hasičští záchranáři budou reprezentovat Jihočeský kraj. Začne hlasování o Hasiče

sympaťáka!

Hlasujte pro Hasiče sympaťáka. Pojede k moři a vy možná taky

Další zprávy z regionu

 
   


