Sedm stovek dětí na startu
Hra Plamen pro mladé hasiče v novém školním roce zahájila závodem hasičské
všestrannosti.

V Jilemnici se sešlo na sedm stovek dětí, které v pětičlenných hlídkách absolvovaly
nelehkou trať. Počasí sice nepřálo, ale na závodnících nebylo viditelné zklamání.
S mlhou, drobným deštěm a blátem v lesních úsecích bojovali statečně a odvážně.
„Mladí hasiči vybíhali na trať v pětiminutových intervalech .Výsledky jsou přímo
úměrné nejen přípravě, ale nezbytnému štěstí, protože trasa byla na blátě a vodě,“
připomněl vedoucí odborné rady mládeže při OSH v Semilech Pavel Štěpánek.
Mladí hasiči plnili branné disciplíny, střelbu ze vzduchovky, poskytování první
pomoci, znalosti věcných prostředků požární ochrany a mapové značky, šplh na laně,
uzlování a určovali azimut. „Trasu závodu jsem si prošel a musím říci, že se mladí
hasiči s trasou a počasím poprali na výtečnou, “ konstatoval starosta OSH Arnošt Černý.
V cíli převzaly hlídky pamětní diplomy a medaile, které předával náměstek starosty
sdružení Jaroslav Bachtík. „Těší nás zejména skutečnost, že nedošlo k závažnému
úrazu a že se bezvadně spolupracovalo s vedoucími kolektivů,“ upřesnil. Mladí hasiči
prokázali dobrou kondici zejména v běhu, dokonce se mnozí nechali slyšet, že „trasu by
si klidně dali ještě jednou“.

V kategorii mladších žáků zvítězila Poniklá A, druhé místo si odvezly děti
z Jablonce nad Jizerou B a na třetím se radoval tým Víchové A. Ve starších zlato
vybojoval Jablonec nad Jizerou A, stříbro Poniklá A a z třetí pozice mělo radost družstvo
Semil A. V dorostenkách zvítězila děvčata Bozkova, v dorostencích Jablonec nad
Jizerou.
Příjemným zázemím se pro děti stala jilemnická tělocvična, kde si mohly
zatrénovat nebo zahrát míčové hry při čekání na start. Všechny bez výjimky potěšil
skvělý oběd připravený jilemnickými hasiči v podobě řízku s bramborovým salátem.
„Museli jsme uvařit dva metráky brambor a usmažit několik stovek řízků, strávili jsme tím
část noci, ale v žádném případě nelitujeme,“ uvedla s uspokojením Alena Prchlíková,
jedna z jilemnických hasiček a vedoucích mládeže.
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