
s ho ? t]oblo|,olnj ch hasi čů
PŘIBYSLAr

29. ločhíh

20. síp.lá 2027,

od 8,30 do 8 50 hod.
9.00 hodin
družslra žen l d.íle poknčuji rnuž

pňrBrr§ůáysKÝ polrÁR

soulěžnrobíhídlesněrnic hasičskich sDorlovnich 6oulčžíDro muž€ a ženv wd,ních sH Čtls.
DlatnÝch od l.'.r0]2.3 lčnno r.ýiiňlríi:
, 

'cn\ 
i mLž, 2ls hadice,.B75"

_ sáni plťt v! \ ů\ u (po&.ňni nádíž ), n§anovaná I's l ]
bcz E]už]ti pidlikovcho \cnlilu

veškere nátadipio plo\cdeni ložáiniho ú{okú. kromě gvlc.sacihokoše aPs l2 má $Ulěžni družslÝo
Fňpía!€no libovolně na slaílovni čáie. opá speciá]ni slln oato V loňském íoce. od sloLu)
veš[.rénáiadi vlashi závad! nallasinim ndiadi budou úznáN

!!gš!š!fu!ádbúú!:
Po rozdělováč dl. plavjdel poámiho sp.n0
L.!t loud nj/loži I hadic].c". idpoJi íoudnjci aýýiÉrčč ] (plechovku) Potoň ienlo úloaii

proud prod]oužio l hadic].§''. napo]i pioudn]ci á naslřikd teič č 3(náíl]* iclÓ)
PBvý píoud íozloži2 hgdicc ,.c" a síúi lťíč č 4 (p]cchovku) Polom lc|to útoan! píoud,krútio]cdnu

hrdl.i.c" a mstřik]i ícíi a ] (ňásltik tct)
N$liilánin obou mechanickÝch lelčú požámi úlot konči
Pioudn,., přiífikáni nuže drže! klÝ,Jf,kohv člen díuž§|v! i !e d!o]ici,

l!!_!j_ll_!!!]!.E! 1J.]r l h /.l ŤJí 3l Fn ,]n, - á|..,.]

- piešlap če}.- pii ýřikini klerymtolil člen.m dlužšva
, vzálemná pomoc pň stiikan| na lerče /kiiženl proudir'

D9!94č§dI
P.r,dalel zaj,sii pofroci íaktofu pievoz náládi a $iitačel k lodíiffu zdío]i, proto doporuóuren.

/kdo mi1 vzii s scbou PPs l2rnebo.iinypň!čý

slarlovné: l00._ Kč za laždé družívo

občeBlveni aJišlěno !] součliýí do sourěaní Dmfuzice ie aáfuýaii Mýinka

Šráb soutěžej velliel soutěže a ledouci iechňickičoIy: Radcl Uždn
lllaglel a pořadalel: JoFf Mach. Jana Rousková _ |e] 606ó5i]ó80
HlrÝni rozhodči Palcl Hylcfu a EÝatlylenová lel ?]l900669

PíoslŘq kdo ní šlopky Ýeděi.3sbou, Časoněiič, budou uřeninamislě,
Děkujeme a iěšim. se ia viděnou Ha]Ďi Pnb}slav
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HAslčt pŘIBYsLAv *

ffi "o.*.,o." W
,9. "*.tk PfuBYsLAvsKÉHo PořIARU

v netrsdičním PoŽÁlJtlÍM Írrol.u

začárék Ý 9. oo hodin - toupaliště PjFibyslaY

V sázca je čaník @


