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V cestě jim stojí 
sedm nejvyšších 
vrcholů Beskyd 

Nejtužši·součásti auta 
. 

. 

BESKYDY I Přes tři tisíce sportovců 
včetně mnoha odvážlivců i trénovaných 
turistů se vydá v pátek 4. září vstříc 
95kilometrové trati s převýšením 5 430 
metrů. Tak vypadá trať Beskydské sed
mičky, která je extrémním přechodem 
Beskyd a má status otevřeného mistrov
ství republíky v horském maratonu dvo
jic. Účastníci.vyrazí ve 22 hodin ze tři
neckého náměstí Svobody. 

hasičům ukáže barva 

Přes sedm nejvyšších beskydských vr
cholů se musí dostať až do Frenštátu 
pod Radhoštěm, kde je teprve čeká cíl 
na tamním náměstí Míru. 

Zvládnout to musí v limitu nastave
ném na třicet hodin. Loňští vítězové Sta
nislav Najvert a Petr Žákovský ušli tra
su za 12 hodin a 8 minut. 

Letošní šestý ročník s sebou přináší 
několik novinek. Například akreditace 
na závod se tentokrát uskuteční 
ve Frýdlantu nad Ostravicí, nikoli 
ve Frenštátě pod Radhoštěm, jako tomu 
bylo v minulých letech. 

,,Důvodem je oprava kolejí na želez
nici. Tradičně je hlavním městem 87 
Frenštát, kde je zároveň cíl závodu 
a kde je veškeré zázemí pro závodníky. 
Na start do Třince je převážíme dvěma 
speciálně vypravenými vlakovými sou
pravami," přiblížil ředitel závodu Libor 
Uhe�. 

„Letos ale na· trase z Frenštátu 
do Třince chybí koleje. Převézt všech 
tři tisíce závodníků například autobusy 
na start do Třince bylo technicky a časo
vě nereálné. Proto jsme oslovili nejbliž
ší město, odkud kolěje vedou, a tím byl 
Fr9dlant. Jsem rád, že nám město vyšlo 
vstříc a ochotně nám poskytlo součin
nost při organizaci a prostory pro akredi
taci závodníků," dodal. 

Ta se uskuteční v pátek od 12 do 21 
hodin v tamním Kulturním centru. Ve 
Frýdlantu postaví gastro zónu i dopro
vodný kulturní program, závodníkům 
zazpívá napříklaď Pavel Býma a na 
závod je nabudí Kabát revival. V 19 ho
din projdou závodníci hromadně měs
tem na vlakové nádraží v doprovodu 
koňského spřežení. 

Profesionální hasiči z Nošovic pracují se speciálně 
upraveným osobním autem, které jim pomůže 
v akcích spojených s vyprošťováním zraněných ltdí. 

JAN SMEKAL 

NOŠOVICE I S tím, jak doprava na silni
cích houstne, bohužel přibývá také řidi
čů, kteří jezdí agresivně, bezohledně 
a zbytečně riskují. Moravskoslezští hasi
či musí stále častěji vyjíždět k doprav
ním nehodám, kde nejde jen o pomačka
né plechy, a vyprošťovat z havarova
ných aut zraněné. 

Profesionálové ze stanice v Nošovi
cích si upravili osobní vůz Hyundai 
ix35, který jim darovala sama automo
bilka. A učí se na něm, jak vyprostit lidi 
uvězněné mezi plechy. 

„Částečně obnažené auto je určeno 
pro odbornou přípravu moravskoslez
ských hasičů, kteří musí častěji vyproš
ťovat zraněné. Čím lépe budou taková 
vozidla znát, tím rychleji jim pomohou, 
aby zranění měli větší šanci na přežití 
vážné nehody," uvedl tiskový mluvčí 
moravskoslezských hasičů Petr Kůdela. 

Osobní auto Hyundai je částečně 
upraveno tak, aby byla vidět stavba ka
roserie, ale i motor a další konstrukční 
části, které jsou důležité pro rychlé 
a bezpečné vyproštění člověka 'po do
pravní nehodě. 

Důležité je rovněž následné zabezpe
čení havarovaného auta, aby třeba neza
čalo hořet, nebouchlo nebo aby nebylo 
nebezpečné pro zasahující hasiče. ,,Vy
kuchána byla částečně i sedadla a boční 
dveře auta či volant," popsal Kůdela. 

Tuhost konstrukce „školicího vozu" 
je například odlišena barevně. ,,Červe
nou jsou označeny nejtužší části, žlutou 
středně tuhé a zelenou barvou nejméně 
odolné. Celková úprava auta trvala zhru
ba měsíc." 

republiky jednotek sboru dobrovolných 
hasičů ve vyprošťování zraněných osob 
z havarovaných vozidel, které se usku
tečnilo v sobotu 22. srpna na třineckém 
náměstí Svobody. 

Hasiči v Moravskoslezském kraji 

úzce spolupracují s nošovickou 
bilkou - ta se třeba před lety z� 
o výstavbu a vzník moderní hasí,
nice v Nošovicích. ,,Hasiči jezdí
álu automobilky, kde se hlavně
strukce aut, která tam firma vyrá
rýa:h také na silnicích neustále
Trénovali ovšem také třeba i v:
vání lidí," popsal mluvčí.

Hasiči spolu s firmou v červer 
řádali v areálu továrny výuku 
ských a tureckých požárníků. 

Odtud je pak vlak převeze do Třince, 
z jehož náměstí se vydají na trasu. (sme) 

Speciální „trenažér" si mohli první zá
jemci prohlédnou na Mistrovství české 

Vyřezávání zraněných patří k častým zásahům hasičů. Ti nošovičtí ma 
speciálně upravený Hyundai ix35, na kterém cvičí. ILUSTRACNí FOTO i 
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Bezpefnostnl a Interiérové centrum S·KEY servis, s.r.o.: 
FRÝDEK·MISTEK. T. G. Masaryka 1120. 738 01 Frýdek-Místek 
Tel: 55 8 663 663, Mobil: 736 614 362 
e-mail: info@s·key.cz, www.s·key.cz 

OSTRAVA 

Tel: 5961 19119, Mobil: 736 614 360 
e-mail: obchod@s-key.cz
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