Výroční zpráva o činnosti SDH Radslavice za rok 2012

1. Zpráva o činnosti kolektivu mladých hasičů
Sestavil: Svatopluk Libigr
Vážení sestry, bratři, vážení přítomní.
Dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností kolektivu Mladých hasičů. K dnešnímu dni čítá náš
kolektiv celkem 23 členů. Z toho je 10 v mladší kategorii, 8 ve starší a 5 dorostenců.
Nyní k vlastní činnosti. V letošním roce jsme se sešli přibližně na 40 schůzkách. Trénovali jsme na
soutěže v požárním útoku, zařazené do VC OSH Přerov, ale hlavně na obě kola soutěžní hry PLAMEN,
ročníku 2011 – 2012. Tato hra začala Závodem požárnické všestrannosti 1. 10. 2011 v Přestavkách. Zde
jsme se prezentovali ve všech kategoriích, tedy v mladších, starších, dorostenců a také jsme měli
zastoupení v kategorii dorostenky jednotlivkyně a tou byla Jarmila Svozílková. V mladších absolvovalo
závod celkem 22 hlídek a naši obsadili 13. místo. Ve starších to bylo celkem 26 hlídek a naši skončili na
místě 7. V dorostencích to byla pouze 2 družstva a my skončili 2. A co se týče naší dorostenky, tak ta
obsadila 6. místo z celkového počtu 10 závodnic. Druhé kolo této hry proběhlo ve dnech 26. – 27. 5. 2012
v Hranicích a Drahotuších. V Hranicích na fotbalovém stadiónu probíhaly technické disciplíny a
v Drahotuších rovněž na fotbalovém hřišti, pak požární útok s vodou. V kategorii mladších závodilo
celkem 18 kolektivů a naši po sečtení bodů za všechny disciplíny + umístění ze závodu v Požárnické
všestrannosti obsadili celkové 16. místo ve hře PLAMEN za rok 2011 – 2012. Ve starší kategorii to bylo
celkem 21 družstev a naši v celkovém součtu obsadili místo 9. v této hře.
Co se týče dorostenců, tak ti měli své druhé kolo 2. 6. 2012 v Provodovicích, společně s dospělými. Naši
se však tohoto druhého kola neúčastnili. Stejně tak i naše jediná jednotlivkyně.
Tím, že jsme absolvovali s našimi mladými hasiči obě kola hry PLAMEN, mohli jsme se přihlásit do
soutěží v požárním útoku v rámci VC OSH Přerov. To jsme také udělali. Kolotoč těchto závodů začal ale
až v červnu roku 2012.
Před touto VC jsme měli jarní premiéru na tradičním „Hasičském dvojboji“ v Henčlově, který se konal 5.
5. 2012. Postavili jsme zde dvě družstva v každé kategorii.
V mladších „A“ družstvo obsadilo 2. Místo a ve starších rovněž áčko místo 10.
Poté už začaly vlastní soutěže Velkých cen. Letos bylo celkem nahlášeno a také uskutečněno 13 soutěží.
My jsme v kategorii starších objeli celkem 10 závodů a po sečtení bodů, jsme obsadili, celkové 11. místo.
S kategorií mladších jsme objeli 6 závodů a obsadili celkové 12. místo.
Čtyři týdny po skončení závodů v požárním útoku, nám započal opět nový ročník hry PLAMEN a to
2012 – 2013. Bylo to opět Závodem požárnické všestrannosti a opět v Přestavlkách, konaném 6. 10.
2012. Opět jsme vyslali do boje všechny naše družstva s výjimkou kategorie jednotlivci. Ve starších bylo
nahlášeno celkem 34 hlídek. Naši obsadili místo 10. V mladších to bylo 28 hlídek, my skončili na místě
osmém. Dorostenecká družstva byla přihlášena celkem 3 a naši obsadili druhé místo.
Tímto bych chtěl výčet činnosti MH za uplynulý rok ukončit. Ještě bych rád poděkoval všem, kteří mi
s přípravou družstev pomáhali, a věřím, že i v příštím roce se budu moci na jejich pomoc spolehnout.
Vám všem chci popřát po zbytek vánočních svátků příjemnou rodinnou pohodu, hodně štěstí a do nového
roku pevné zdraví a osobní spokojenost.
Děkuji za pozornost.
2. Zpráva velitele sboru
Sestavil: Martin Kudrna
Sestry a bratři vážení hosté.
Stejně jako každý rok ,tak i letos vás seznámím s činností v tomto roce.
První houkání sirény se rozeznělo večer 8.ledna.Vyjížděli jsme k požáru rodinného domu v obci Sobíšky.
2.dubna náš druhý výjezd k požáru kontejneru dřeva na Závodište Radslavice. Třetí houkání nás volalo
do Hradčan na skládku 29.dubna.O den později 30.dubna výjezd do Buku k požáru lesního porostu.
2.června likvidace dopravní nehody kamionu do domu v kramářově ulici v Přerově a následném jeho

požáru. 27.června nás HZS požádalo o spolupráci při taktickém cvičení s tématem pytlování a stavba
protipovodňové hráze na přerovském jezu. 16. srpna likvidace obtížného hmyzu na hřbitově v
Radslavicích. 17. srpna opět obtížný hmyz, tentokrát na střelnici místního střeleckého klubu. Zatím
poslední houkání 10.listopadu a výjezd do Hradčan k požáru skladu briket.
Aby byli naši členové na zásahy dobře připraveni probíhali po celý rok pravidelná školení členů jednotky.
Podle plánu činnosti probíhala některá školení zde na zbrojnici,popřípadě v její těsné blízkosti.Kromě
těchto školení proběhlo také přeškolení velitelů a strojníků ,preventistů pořádané Hasičským záchranným
sborem Přerov. V březnu se naši rozhodčí zúčastnili svého každoročního přeškolení u, které se bylo u nás
v KD. Poslední listopadový víkend zdárně prošli Karl Veselý a David Zdráhal kurzem Nositel dýchací
techniky.V prosinci si zbytek nositelů DT v jednotce vyzkoušel své schopnosti v polygonu v Prostějově.
Znalosti a zkušenosti jsme zúročily nejenom při zásazích, ale také při soutěžích.Naše jednotka se nejen
jako hlavní pořadatel,ale také jako soutěžní družstvo zúčastnilo Radslavské přilby.
Letos z 30.
přihlášených družstev,dorazilo nakonec 27. Na 1. místě se vmístily Dřevohostice . 2. Místo obsadilo DHZ
Zlaté. 3. místo naši borci z Radslavic, pod vedením Tomáše Říhy.Tímto jim ještě jednou blahopřeji. Celá
soutěž se konala pod záštitou nám. hejtmana pana Raštáka.7. dubna opět naši borci vyrazily do Tovačova
na Železného hasiče. Za přívětivého jarního počasí a za podpory diváků bylo úkolem soutěžících
překonat v kompletní zásahové výstroji hasiče připravené překážky.Po celou dobu nesměl závodník
žádnou část výstroje sundat, včetně dýchacího přístroje. Z celkového počtu 54 startujících závodníků
obsadil Michal Veselý 30. místo, Stanislav Jemelík 22. místo, Aleš Mikulík 11. místo a Tomáši Říhovi
těsně uniklo umístění na stupních vítězů a skončil na 4. místě. 8. května jsme obhájili 1.misto ve střelbě
z malorážky v leže díky našim výborným střelcům. 13. května okrskové kolo v Radslavicích za účasti
11.družstev mužů a jedno družstevo žen. V mužích zvítězili Radslavice před Tučínem a Hradčanami.V
ženách ženy z Tučína. Začátkem dubna speciálně sestavené družstvo zahájilo přípravu pod vedením
Jiřího Vyňuchala ml. a Leoše Janáčka na krajské kolo ve vyprošťování. To bylo 19. kvěna v Lipníku nad
Bečvou,naši obsadili krásné 2. místo.Ve stejný den se Tomáš Říha zúčastnil soutěže „Železný hasič
Stonava“kde skončil čtvrtý,dále Tom závodil v silové soutěži“ TFA Berounský medvěd“kde byl desátý.A
ještě si vyskoušel svou vytrvalost v „Grimovském půlmaratónu“a obsadil pěkné 25.místo.Tímto mu
z reprezentaci sboru děkuji.Další naší soutěží bylo netradiční klání v Tučíně v červnu.Po našich
výkonech jsme skončili druzí.Místní hasiši uspořádali při této soutěží ještě boj v rychlosti vypití pěnivého
moku ,kde náš borec neměl konkurenci. Již po dvanácté se uskutečnilo v rámci tradičních
cyrilometodějských slavnosti hasičské odpoledne se soutěží koňských stříkaček a netradičním hasičským
vícebojem. Sešlo se 8. soutěžních týmů z toho 3. Ze sousedního polska. Nejlépe se vypořádal s tratí tým
z Rokytnice , za nimi skončilo družstvo z Prosenic a třetí naši kamarádi OSP Chrzelice. Druhou neméně
atraktivní částí odpoledne byl netradiční hasičský víceboj, kterého se zúčastnilo 7 mužských a 5 ženských
týmů. Vítězství k radosti domácího publika urvalo domácí mužstvo I, před závodištěm Radslavice a
domácími II.V dámské kategorii se z vavřínů vítězství těšilo družstvo "Koňařek",před ženami z OSP
Chrzelice a ženami z Oseka n/b. V srpnu nás čekal Šišemský krtičák . Tato netradiční soutěž se skládá ze
dvou disciplín: tradičního požárního útoku a naprosto netradiční tajné disciplíny. Ta letošní všem týmům,
včetně toho našeho pěkně zamotala hlavu. A to tak, že doslova. Úkolem bylo totiž od přistavené požární
stříkačky štafetovým způsobem provést útočné vedení. Zádrhel byl jen v malé drobnosti a to v tom, že
každý člen před převzetím jemu určeného nářadí musel doběhnout k připravené cca metrové tyči,
zabodnout ji do země, na vrchní konec přiložit hlavu a desetkrát se takto kolem ní otočit. Soutěžící s takto
narušenými motorickými schopnostmi poté spíše vypadal jako po návštěvě nějakého restauračního
zařízení, než aby byl schopen smysluplné hasičské práce. Zde jsme skončili druzí. 11.a 12.srpna se
vydala skupina 20. našich hasičů na návštěvu do Chrzelic v rámci projektu příhraniční spolupráce.
V neděli se zúčastnili netradiční soutěže s koňkou kde obsadili bramborovou příčku. Další naše putování
1.a 2. září tentokráte vedlo na Slovensko do Raslavic na memoriál J. Džalaje. Zde jsme samozřejmě uctili
památku našeho kamaráda.Poté se vydali za našimi přáteli.Na samotné soutěži jsme skončili na desátém
místě.Po skončení soutěže bylo pro nás připraveno občerstvení ,které se pro některé protáhlo až do
brzkých ranních hodin.Druhý den jsme se zdárně vrátili domů.
Kromě těchto aktivit jsme v únoru zajišťovali ozvučení při vodění medvěda pro TJ Sokol. Naši strojníci
vezli 3x na zápas dorosty Radslavice. Taktéž nám bylo poděkováno za pomoc při závodech Žhavé rozety.

V srpnu ukázka v Lobodicích koňky a kožařů.Koňka se také předvedla při soutěži Vesnice roku
Olomouckého kraje se svou ukázkou.Při této soutěži seprezentovala jednotka s vyproštěním osoby
z havarovaného vozidla.Fyzickou kondici si zvedáme při sobotních florbalech. Vyvrcholení florbalových
klání je vždy silvestrovské utkání svobodní , ženatí vtom loňském vyhráli ženatí.
Mimo všechny tyto aktivity také každý týden pracujeme ve zbrojnici na údržbě a opravách výjezdové
techniky.Vozidla prošla TK. Liazka v lednu, avie v únoru, boxer v dubnu. Na vozidle Liaz výměna
čerpadla a provedena revize Narimexu,toto z dotace OLK. Ve zbrojnici odpracováno celkem 845
hodin.Výcviku a tréninku věnováno 230 hodin.
Letos jsme nakoupili 2 x B hadice, 7 slavnostních uniforem, trezor, fotoaparát, vyvěšovací prapor, altán,
sklenice, leták ke 120 letům.
Obec nám koupila zimní pneu, láhev DT,gumový člun,to vše z dotace OLK.
Již mi nezbývá, než srdečně poděkovat všem, kteří se aktivně zapojili do všech činností spolku a pomohli
tak šířit dobré jméno našeho sboru. Na závěr bych rád popřál všem přítomným klidné prožití zbytku
vánočních svátků a do Nového roku hodně štěstí, zdraví, rodinné a pracovní pohody.
Děkuji za pozornost
3. Zpráva starosty sboru
Sestavil: Stanislav Jemelík
Sestry a bratři, dámy a pánové, vážení přítomní.
Pokusím se dokončit bilanci práce končícího roku 2012. Bohužel se nám v něm nepodařilo beze zbytku
realizovat plánované činnosti a úkoly, ale naopak nám přinesl zcela nečekané výzvy, s nimiž jsme se
myslím se ctí vypořádali.
První z nich je zcela jistě vítězné tažení naší obce letošním ročníkem soutěže vesnice roku. Členové sboru
se aktivně zapojili do plánování a příprav prezentací pro hodnotící komise, připravili nástěnku a
prezentovali činnost sboru v jeho třech základních oblastech, zásahové činnosti, historii a koňských
stříkaček a práci s mládeží. Samotné slavnostní vyhlášení se pak neslo v duchu pracovní účasti a
technické podpory. Ač to tak dnes s odstupem času ani nevypadá, představovali ony dvě prezentace pro
hodnotící komise, včetně příprav a vzpomínané vyhlášení značné penzum odvedené práce a obětovaného
času. Druhou významnou aktivitou, byla realizace projektu přeshraniční spolupráce našeho polského
partnera z Chrzelich pod názvem: „Stražacki konny wóz bojowy elementem wzmacniajacym wspólprace
miedzy OPS Chrzelice i SDH Radslavice”
Navázal na naši aktivitu z roku 2009, kdy byl nositelem obdobného projektu náš sbor. Přestože jsme byly
tentokrát v jednodušší roli partnera uživatele, byla nutná naše aktivní účast při tvorbě programu návštěvy
Poláků naší obcí a okolí zprostředkování výběrových řízení na poskytovatele doprovodných služeb a
podporu všech nutných administrativních nároků projektu. Viditelnou součástí se pak stala dvoudenní
návštěva našich polských přátel ve vazbě na letošní dvanáctý ročník soutěže ručních koňských stříkaček.
Připravený sobotní program měl Chrzelickým představit zajímavosti blízkého regionu a v konečné
podobě byl vzhledem k nečekaným výpadkům realizován s jistou dávkou improvizace. Přesto myslím, že
návštěva muzea v Dřevohosticích, hasičských stanic HZS OLK a HZS SŽDC města Lipníku a hradu
Helfštýn naše přátele zaujala. Večer jsme pak doufám alespoň z části splatili letitý dluh, při zevrubné
prohlídce naší obce při projížďce Tučolínem a večerní prohlídce vybavení sboru včetně uložených
veteránů.
Naše reciproční návštěva se vázala k akci Dny Chrzelic a probíhala v obdobném duchu. V sobotu naše
20ti členná výprava absolvovala návštěvu profesionální hasičské stanice v Prudniku, prohlídku zámku
Mošna, procházku městem Opole, s prohlídkou muzea a skanzenu opolské vsi v Berkovicích zakončenou
společným posezením v místním sále a účastí na večerní taneční zábavě. Absence možnosti noční zábavy
v Bialej a pohoda dopolední účasti na mši umožnila naší delegaci důstojnou účast v odpolední tradičně
netradiční soutěži. 3. Neplánovanou aktivitou bylo zapojení sboru do soutěže RWE o nejlepší hasičský
sbor organizovanou společností Magnus Regio. Po loňském zaváhaní s přihlášením jsme tentokrát
připravili potřebné podklady a včas zaslali přihlášku, odhadovali jsme správě, že námi přihlášená soutěž
Radslavská přilba by zejména u odborné poroty mohla získat potřebné sympatie a posunout náš sbor do
semifinálového internetového a sms hlasování. Tento předpoklad byl naplněn a pak už vše, jak máme

zkušenost s obdobných hlasovacích soutěží, bylo jen na naší aktivizaci členů, známých, přátel a
sympatizantů k zaslání maximálního počtu hlasů. Jak se při slavnostním vyhlášení soutěže 8. listopadu
v Brněnském hotelu Voroněž ukázalo, i tato činnost se nám vydařila a sbor se může pyšnit získaným
titulem
Život sboru však mimo uvedené aktivity, běžel svým tradičním životem. Nový rok jsme již podruhé
zahájili společnou účastí na akci novoroční výstup na Helfštýn. Proti loňsku bylo příznivější počasí, více
účastníků, ale celá akce se protáhla až do pozdních večerních hodin. 21. Ledna se uskutečnil tradiční
hasičský bál, dorazilo na něj 211 účastníků, kterým jsme doufám připravili příjemnou zábavu i
občerstvení. Po letech se ve výboru sáhodlouze diskutovalo o nejvhodnější doprovodné hudební skupině,
takže touto poznámkou máte možnost i Vy nyní předkládat svoje návrhy pro rok 2014. Na konci dubna
jsme tradičně vypravili autobusový zájezd na hasičskou pouť na Sv. Hostýn. Téhož 28. Dubna se nakonec
po zaváhání dohody termínu mše svaté konala i oslava svátku sv. Floriána v našem kostele s následnou
valnou hromadou v tomto sále. Poslední srpnový víkend patřil tradiční dvou akci ukončení prázdnin
s následnou soutěží mladých hasičů. V pátečním odpoledni jsme opět v areálu TJ Sokol připravili dětem
celý balík soutěží, letos zpestřený skákacím hradem a reklamními balonky sboru. Jelikož závěr patřil
žádané pěnové koupeli, panovala minimálně dětská spokojenost. Akce však opět ukázala na snižující se
věkový průměr dětských účastníků. Kulturně společenskou oblast uzavřu naší společnou účastí v průvodu
a při pietě u pomníku Svobody 28. Října. Pro naši reprezentativní účast byla komplikací značná zima, při
niž se vzhledem k omezenému počtu erárních kabátů viditelně klesá naše ustrojovací kázeň. Pro další, i
když jen letní období jsme ji vylepšili nákupem dalších 7 kusů slavnostních stejnokrojů, oblast
hospodaření a nákupů byla zejména v závěru roku ovlivněna nutností vyúčtování daru 50 000,- Kč ze
soutěže RWE Dobrovolní hasiči 2012, který sboru poskytla Jihomoravská plynárenská a.s. Brno. Kromě
nich jsme vylepšili naše IT vybavení, zakoupili jsme nový fotoaparát, nůžkový stánek a trezor pro uložení
archiválií. Současně jsme předfinancovali některé náklady na plánované oslavy 120. Let. Uhradili jsme
výrobu reklamní sklenice, letáku a pamětní placky. Taktéž byly pořízeny nové vyvěšovací prapory sboru.
Stejně jako v předchozích letech jsme čerpali příspěvek 20 000 Kč od Olomouckého kraje na pořádání RP
a příspěvek 20 tis. Kč od obce Radslavice. Věcnou podobu měla podpora SHČMS pro kolektivy mladých
hasičů. Smíšenou formu podpory pak obdrželi naše nosné akce hasičský bál, RP a ukončení prázdnin.
Seznam všech přispívajících dobrodinců a firem je přílohou této zprávy o činnosti a já jim všem chci dnes
z tohoto místa i vaším jménem poděkovat, po několika letech sbor opět přistoupil k možnosti zhodnocení
volných finančních prostředků prostřednictvím nákupu státních dluhopisů, celoroční činnost sboru se jeho
výbor snažil realizovat v souladu se schváleným plánem činnosti. Sešel se na dvanácti schůzích. Zástupci
sboru se vždy na přelomu jednotlivých kalendářních roků zúčastnili výročních valných hromad okolních
sborů, schůzí aktivu okrsku a jeho výroční valné hromady v Grymově. Jen velmi slabá byla letošní
angažovanost sboru v UNO olomouckého kraje. Nezvládly jsme se zúčastnit žádného jednání hasičské
ani přerovské sekce ani sněmu. Na základě jeho výstupů a změny stanov a zakládací listiny, však sbor
opětovně podal přihlášku ke vstupu do UNO. Přispěli jsme však tradičně do zpravodaje a zástupce sboru
byl vybrán k účasti na zájezdu seniorů olomouckého a zlínského kraje, zprostředkovaného právě UNO do
sídla Evropského parlamentu ve Štrasburgu. Zástupce sboru se podle svého zařazení se účastnil práce
v MAS Záhoří Bečva, která však zřejmě po neúspěšné transformační valné hromadě spěje neodvratně ke
svému konci a poslední možným užitkem její činnosti pro sbor ještě může být předložení projektu
v poslední výzvě programu LEADER tohoto plánovacího období. 2 aktivity s účastí našich zástupců měl
v letošním roce i aktiv zasloužilých hasičů okresu Přerov. 17. 5. To bylo dokonce krajské setkání
zasloužilých hasičů v Dřevohosticích. 17. Října pak okresní setkání v Oseku. V oblasti preventivně
výchovné činnosti to po úpravě naší vývěsní skříňky vypadalo na nový rozvoj činnosti. Ve finále jsme
zůstali u tradiční kontroly RHP v září a prezentaci naší činnosti na webu a facebooku. Vzpomenout je
třeba poskytnutí zázemí pro školení preventistů přerovské oblasti v únoru letošního roku. Sbor
k dnešnímu dni čítá 124 členů, během roku jeho řady rozšířilo 6 mladých hasičů a k 31. 12. členství
ukončilo 5 členů a jeden přestoupil do jiného sboru. I v roce 2012 byly zachovány florbalové soboty a to
jak v kategorii dospělých tak mládeže s vrcholem při tradičním silvestrovském zápase svobodní - ženatí
na který jste i letos srdečně zváni. Za uplynulý rok se nám bohužel nepodařilo pokročit v započaté
rekonstrukci koňské stříkačky, kromě již vzpomenutých aktivit, tedy ukázek vesnice roku, soutěže

ručních koňských stříkaček při 12. hasičském odpoledni asistoval náš „koňka team“ ještě 4. srpna při
slavnostním otevření nového hasičského cvičiště v Lobodicích. Zvláštní odměnou sboru jako úspěšnému
žadateli se stalo předání medaile Euroregionu Praděd vydaných u příležitosti deseti let administrace
dotací EU. Sestry a bratři, přes vše dnes uvedené stojíme na konci myslím úspěšného roku jeho dlouhé
historie. Skládám svůj dík všem, kteří se na zabezpečení jeho průběhu podíleli a přispěli k vytváření
dobrého jména SDH Radslavice. Nezadržitelně míříme k 120.roku jeho nepřetržité existence a věřím, že
v tradičním výročním roce oslav sboru přes veškerá úskalí napneme své síly a sobě spoluobčanům i
široké veřejnosti ukážeme, že jsme schopnými a důstojnými nositeli odkazu zakladatelů a trvalých šiřitelů
hasičské myšlenky v Radslavicích. Děkuji za pozornost
Sponzory Hasičského bálu, zejména jeho tomboly se staly:
IMIT s.r.o. Přerov, Holý Vladimír, Renomia a.s. Brno, Praman s.r.o., Jiří Zavadil, Cukrovar Prosenice
a.s., Všeobecná stavební Přerov s.r.o., Profistav Přerov s.r.o., Van Gansewinkel a.s., Delta Polkovice,
Malátek Bohumil, MORA TOP s.r.o. Uničov, JUDr. Drbálek Miloslav, Stanislav Jemelík ml., FVE
Radslavice s.r.o., Valášek Jiří, Moravská zemědělská a.s. Prosenic, Sušen Milan, Beruška Racing Team,
o.s. Radslavice, Jurajda Petr, Caletka Václav, Mierná Daniel, Šindler Miroslav, Zdráhal Jan, Složil Pavel,
ALBO Osek n/B., Zich Libor, Haluzík Zdeněk, Zajíc Rostislav, Štěpánek, Straussová Pavla , PRUNUS
Hulín, Harnová Marcela, Nevtípil Jan, Potraviny ENA, Malečková Monika, Veselá Lada, Srovnalík
František, Schmidt Otto, Lon Vladimír Restaurace Pod kaštany, Složilová Alena, Navrátilová, Zlámalík
František, Nečas Marián, Dlouhá Pavlína, Zemánek Petr , Hradil Jaroslav, Bouchal Jaroslav ,
Sponzory Radslavské přilby byly:
Olomoucký kraj, Obec Radslavice, SEAL navijáky s.r.o. Olomouc, MIBAG sanace spol. s r.o. Praha,
BELFOR Czechia s.r.o. Jirny, Bison Sportswear Otnice, DEVA F-M. s.r.o. Frýdek Místek, Dräger Safety
s.r.o. Praha, EUROLAMP, s.r.o. Brno, Holík International s.r.o. Zlín, KNĚZEK s.r.o. Palkovice,
PERSPEKTA, spol. s r.o. Brno, Požární bezpečnost s.r.o. Jihlava, SHOPARAMEDIK Praha, VÍTEX CZ
a.s. Bystřice p.H., VOCHOC TRADE, s.r.o. Plzeň, ZAHAS s.r.o. Lipník n/B.
Sponzory celoroční činnosti byly:
Sibom, s.r.o. Přerov IX-Lýsky a RATUS trade, s.r.o. Přerov.

