
Deník vám přináší rozhovor k nadcházejícímu mistrovství ČR v požárním sportu s trenérem týmu hasičů Plzeňského kraje Jaroslavem Hrdličkou

Budeme bojovat o medaile, říká soutěžící trenér hasičů
MIROSLAVA VEJVODOVÁ

Plzeň – Do zahájení mistrov-
ství České republiky v požár-
ním sportu zbývají poslední
dny. Soutěž se letos koná v
Českých Budějovicích a tam
bude bojovat i desetičlenný
tým profesionálních hasičů
Plzeňského kraje. S ostatními
kolegy změří síly hned ve
čtyřech disciplínách. „Určitě
budeme mířit na medailové
pozice,“ slibuje trenér hasičů
Jaroslav Hrdlička, který je
sám součástí soutěžního tý-
mu.

Máte vysoký cíl. Jak si stojíte v
porovnání s ostatními týmy?

Na počátku tohoto století
jsme byli nejúspěšnějším re-
publikovým týmem. Bohužel
poslední titul, který jsme vy-
bojovali, byl v roce 2010, kdy
se mistrovství odehrávalo ta-
dy v Plzni. Pokaždé ale boju-
jeme o ty nejvyšší stupně.

Vždycky rozhodují detaily,
chyby naše i soupeřů. I letos
ale chceme útočit na ty nej-
vyšší stupně.

Jaké úkoly vás na mistrovství
čekají?

Soutěžíme ve čtyřech dis-
ciplínách. Už v pátek dopo-
ledne mistrovství odstartuje
výstupem na cvičnou věž do

čtvrtého nadzemního podlaží
pomocí hákového žebříku. V
sobotu dopoledne bude soutěž
pokračovat během na sto me-
trů překážek, odpoledne bu-
dou štafety čtyřikrát sto met-
rů s překážkami a poslední
disciplínou, která bude pro-

bíhat v neděli dopoledne, bu-
de požární útok.

Můžete jednotlivé disciplíny ví-
ce přiblížit?

Při výstupu na věž překo-
náváme za pomoci hákového
žebříku zhruba jedenáctime-
trové převýšení. Rozběhneme
se třicet metrů po dráze před
tou cvičnou věží a potom
překonáním tří oken ve stěně
se dostáváme až do těch jede-
nácti metrů, kde musíme v co
nejkratším čase sešlápnout
desku, která nám měří čas.

Další disciplína je sto met-
rů s překážkami. Na klasické
stometrové dráze musíme
zhruba po dvaceti metrech
překonat dvoumetrovou ba-
riéru, za ní sebereme hadice
a s nimi přebíháme kladinu.
Pak ty hadice musíme správ-
ně zapojit.

A jak vypadají ty další?
Třetí disciplínou je štafeta

s překážkami. Ta je rozdělena
do čtyř úseků. V prvním běží
závodník se skládacím žebří-
kem, pomocí něhož překoná-
vá takovou netradiční barié-
ru, je to takový domeček, vy-
padá to jako malá garáž. S se-

bou si místo štafetového ko-
líku nese proudnici a tu pře-
dává dalšímu závodníkovi.
Ten překonává dvoumetro-
vou bariéru a běží ke třetímu
kolegovi, který musí sebrat
hadice a překonat kladinu,
hadice se spojí mezi sebou,
jeden konec se zapojí na roz-
dělovač a na druhý konec se
zapojí proudnice.

Ve čtvrtém úseku pak ha-
síme opravdový požár. Pla-
meny šlehají z kádě, kde je
přesná dávka vody, benzinu,
nafty a petroleje. Závodník to
musí pomocí práškového ha-
sicího přístroje uhasit. Je to
velice atraktivní disciplína
pro diváky.

Poslední disciplína na vás čeká
v neděli.

Ano. Bývá označována ja-
ko královská a také se jí říká
disciplína pravdy. Máme dva
pokusy na to, abychom do-
sáhli co nejlepšího času. Je
sedm soutěžících, kteří tvoří
přívodní vedení z kádě do
stříkačky a poté dopravním a
dvěma útočnými vedeními
stříkají dvěma proudnicemi
do terčů. Pomalejší terč za-
stavuje časomíru. Do terčů
musíme nastříkat deset litrů
vody.

Těšíte se na mistrovství?
Určitě. Je to jeden z vrcho-

lů celé sezony. V našich řa-
dách tedy máme i kluky, kte-
ří jsou zařazeni do reprezen-
tace ČR v požárním sportu,
takže ti pomýšlí i výše, ale
republikové mistrovství je u
nás opravdu to úplně nejvíc.

Proč se koná právě v Českých
Budějovicích?

Mistrovství se pořádají po
krajích a takto se to střídá v
rámci celé republiky. V Plzni

se mistrovství konalo napo-
sledy v roce 2010. Tehdy ještě
nebyla společná soutěž profe-
sionálů a dobrovolníků. Tak
je tomu od roku 2011.

Plzeňský kraj tedy bude
reprezentovat náš tým a také
tým dobrovolníků.

Jak váš tým vypadá?
Se mnou ve stejné pozici

hrajícího trenéra působí
Martin Provazník (na týmo-
vém snímku nahoře druhý
zleva) a vedoucí týmu Michal
Bečvář (na týmovém snímku
dole druhý zleva), který má
na starosti organizační zále-
žitosti.

Jsme složeni z příslušníků,
kteří slouží na územních od-
borech v Plzni a v Domažli-
cích. Jsme dobře sehraní, což
je nezbytné, protože soutěží-
me v kolektivních disciplí-
nách.

Jak jste tým sestavovali?
V krajském výběru je nás

dohromady šestnáct. Přípra-
va je dlouhodobá, probíhá i
přes zimu. Pak porovnáváme
výsledky jednotlivců na jaře.
Z toho potom vzejde ta desít-
ka vyvolených. Příprava
probíhá v rámci směny. Kaž-
dý příslušník by měl každou
směnu minimálně dvě hodi-
ny věnovat fyzické zdatnosti.
Ale je fakt, že pouze ty dvě
hodiny nestačí, takže každý
se připravuje ještě individu-
álně.

Kdo je pro vás největším soupe-
řem?

Já bych řekl, že již po ně-
kolik let, co jsme odevzdali to
vítězné žezlo, je naším nej-
větším konkurentem druž-
stvo Moravskoslezského kra-
je. Jejich tým je opravdu
dobrý, a proto jsou to již ně-
kolik let favoriti.

Velice kvalitní tým má ta-
ké Kraj Vysočina. V posled-
ních letech do těch předních
příček začíná promlouvat
družstvo Královéhradeckého
kraje a o slovo se hlásí také
nadějný mladý tým ze Zlín-
ského kraje.

Z tohoto pohledu bude le-
tošní mistrovství velmi zají-
mavé a možná se dočkáme
nečekaných výsledků.

HLAVNĚRYCHLE. Týmhasičů Plzeňského kraje běhempřípravy
namistrovství republiky v požárním sportu.

DESÍTKAVYVOLENÝCH. Tento týmbude vČeskýchBudějovicích bojovat za čest Plzeňského kraje.
Na snímku JaroslavHrdlička (nahoře čtvrtý zleva) s ostatními hasiči. Snímky: Deník/Zdeněk Vaiz

TRÉNUJE I SOUTĚŽÍ. Hrající trenér JaroslavHrdlička působí jako
velitel požární stanice vDomažlicích.

Mistrovství ČR
v požárním sportu
• Koná se od 27. do 29. června
v Českých Budějovicích
(na výstavišti), kde je letos
pořádá Hasičský záchranný
sbor Jihočeského kraje.

• Účastní se ho profesionální
i dobrovolní hasiči z celé
republiky.

• Hasiči zdolávají celkem čtyři
disciplíny, první, která soutěž
v pátek ve 13 hodin zahájí,
bude výstup na věž.

„Již po několik let,
co jsme odevzdali to
vítězné žezlo, je
naším největším
konkurentem družstvo
Moravskoslezského
kraje.“

Společnost se sídlem 5 km od Plzně, směr Praha, hledá:

Účetní
PP nebo spolupráce na ŽL

Požadujeme
• SŠ/VŠ vzd lání ekonomického sm ru • Znalost eské ú etní a da ové legislativy
• Praxe se samostatným a úplným vedením ú etnictví a zpracování daní min. 3 roky
• Práce na PC (Ú etní SW & MS Oice) – zkušenosti s MS Dynamics NAV (Navision) výhodou
• Znalost Nj p íp. Aj výhodou • P skupiny B
• Aktivní p ístup, orientace na detail, samostatnost, odpov dnost, schopnost pracovat v týmu, lexibilita
a ochota u it se novým v cem

nabízíme pro zaměstnance
• PP na dobu neur itou v malém pracovním kolektivu – možnost zkráceného úvazku
• Mzda dle praxe – nástup možný ihned, nejpozd ji 08/2014 • 5 týdn  dovolené
• P ísp vek na stravování (kantýna p ímo v areálu)
• Místo výkonu práce: Areál I.P.P.E. s.r.o. Dýšina (pr myslový areál)

nabízíme pro externistu (fyzická / právnická osoba)
• Spolupráce na dobu neur itou (20 hod./týden)
• Místo výkonu práce: Areál I.P.P.E. s.r.o. Dýšina (pr myslový areál)

V případě zájmu o zaměstnání zašlete strukturovaný životopis v českém jazyce nejpozději 

do 10. 07. 2014 na e-mailovou adresu: info@ippe-sro.cz

V případě zájmu o spolupráci zašlete cenovou nabídku v českém jazyce nejpozději

do 10. 07. 2014 na e-mailovou adresu: info@ippe-sro.cz 

DFH HausCZ s.r.o

Žákava 162
332 04  NezvEstice
Telefon: 377 882 424

Jsme přední výrobce montovaných rodinných 
domů  a hledáme následující profese s okam:itým 
nástupem┺



       vyučení v oboru truhláU, tesaU,  
      zedník výhodou, není podmínkou 



 mEsíční mzda + výkonnostní prémie
 zvláštní odmEny /na dovolenou a Vánoce/
 5 týdn] dovolené
 dobré pracovní prostUedí v mladém kolektivu
 moderní pracovištE s moderním vybavením

TEšíme se na spolehlivé, systematické a samostatné 
zájemce

MONTÉRA PLASTOVÝCH OKEN

Montáž oken

Plzeňský výrobce plastových oken hledá

do rodinné firmy spolehlivého

Požadujeme časovou lexibilitu, spolehlivost, čistý trestní rejstřík,

bydliště Plzeň a okolí. Nabízíme velmi zajímavé inanční ohodnocení.

Svůj životopis zašlete na dak@dakcz.cz
tel.: 603 119 138

Lom Nebílovský Borek
přijme zaměstnance na pozice:

kameNík-pLátkař
Nástup dle dohody

Bližší informace podá p. Kesl, tel.:

602 149 951, 377 916 295
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