Úterní ráno 14. 5. 2013 začalo pro Základní školu E. Krásnohorské v Ústí nad Labem
téměř jako každé jiné ráno. Jeden velký rozdíl zde však byl - sportovní areál školy se začal
zaplňovat soutěžními družstvy dětí a osob se zdravotním postižením z různých koutů
severních Čech, které chtěly předvést své znalosti a šikovnost v oblasti požárního sportu a
požární ochrany a také se společně pobavit. Celkem se zde setkalo 13 týmů.
Akci pořádalo Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústeckého kraje ve spolupráci
s Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Labem a DOZP Ústí nad
Labem, p. o.
Soutěž zahájila poslankyně Parlamentu České republiky Gabriela Hubáčková spolu
s ředitelem Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje plk. Ing. Romanem Vyskočilem,
ředitelem ZŠ E. Krásnohorské Mgr. Martinem Alinčem, starostou KSH ČMS Jiřím Hencem,
starostou OSH ČMS Tomášem Mikšovským a statutárním zástupcem DOZP Mgr. Pavlom
Dobišem.

Děti soutěžily v těchto disciplínách: štafeta 6 x 30 m s překážkami, požární útok na 50 m se
džberovou stříkačkou, hasičský kuželník, vázání uzlů, požární ochrana – grafické značky a
poznávání závad v domě, základy topografie, základy první pomoci, použití jednoduchých
hasebních prostředků. Disciplíny jsou speciálně upravené tak, aby je všichni mohli zvládnout.

Byla radost sledovat, jak se soutěžící při plnění disciplín snaží, s jakým zápalem bojují, jak se
k sobě mezi sebou velmi pěkně chovají, jak se vzájemně povzbuzují. I nejeden vedoucí
družstva - "trenér" - se vžil do práce svých svěřenců natolik, že svou slovní podporou strhl k
fandění i ostatní přítomné.
Zkrátka a dobře - kdo nedorazil a neviděl, o hodně přišel.

Umístění: 1. místo - DSS Litvínov (vyhráli již po třetí), 2. místo - Domov Bouřňák Háj u
Duchcova, 3. místo - Vlčáci – DOZP Stará Oleška, dále: Domov na Pustaji Křešice, SDH
Všebořice, Speciální a praktická ZŠ, DOZP Všebořice, Medvědi - DOZP Brtníky, Denní
stacionář Úsměv, Andílci + Berušky - Střední škola obchodu, řemesel, služeb a základní škola
Ústí n. L., DOZP Severní Terasa, Slunečnice.
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Tato akce by se nemohla uskutečnit bez finanční podpory Ústeckého kraje a města
Ústí nad Labem a materiálně-technické podpory Základní školy E. Krásnohorské.
Díky patří také všem, kteří přijeli soutěžit, a zejména těm, kteří přiložili ruku k dílu.

