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Zajímavosti o nevšedním zážitku na rybníku Lazna

Nejnovější zprávy pro Vás
červen 2014

Ratměřická hasičská fontána - originální
autorské vystoupení členů SDH Ratměřice
Technika by byla k ničemu bez invence a pilné práce členů sboru

NAŠE FONTÁNA
Využívá technické vybavení sboru,
nejmodernější dostupnou zvukovou i
osvětlovací techníku – ale hlavně
invenci a píli samotných hasičů a
hasiček.
Předposlední
srpnovou
sobotu večer tak mají diváci možnost
vidět unikátní představení nad
rybníkem Lazna, při kterém se mísí
nadšení s dojetím.
S myšlenkou uspořádat hasičskou
fontánu jsme se v našem sboru začali
zabývat už na přelomu milénia avšak
hlavním impulsem bylo až shlédnutí
fontány v podání 30 příbramských
hasičů, coby vrcholu Hasičského dne
na Konopišti v roce 2006. Jejich
prostorové pojetí do kruhu se však
pro nás ukázalo jako nereálné
z důvodu vybavení i počtu hasičů.
Naší fontánu jsme proto
umístili divadelně – v jedné linii
rovnoběžně s diváky. Pro ty zůstal
výsledek prakticky stejný a nám toto
postavení umožnilo výrazně rozšířit
počet vodních obrazců (nejenom do
středu, dolů a nahoru) o stříkání do
stran, různé prolínání proudů, točení,
sekání, křížení a podobně.
Omezený počet pohyblivých
proudů jsme symetricky doplnili
dalšími 10 stabilními, které ovládá
přímo strojník u stříkaček.

Pro dodávku vody stříkačům
s proudnicemi využíváme zásahové
vozidlo CAS 16 W50LA na podvozku
IFA s čerpadlem 2200 l/min.
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Dodávku vody ke stabilním
proudům zajišťuje stříkačka PS 12
s čerpadlem 1600 l/min.

Při plném výkonu tak
protečou 600m hadic fontány
necelé 4m3/min vody.

PREMIÉRA: 2006

Při prvním ročníku jsme obyvatelům obce při akci
předvedli techniku a výstroj, na kterou sboru finančně
přispěl obecní úřad.

1.ročník, tenkrát ještě denní fontány se uskutečnil o
ratměřické pouti v polovině srpna 2006.
8 statečných, v nových zásahových oblecích, s helmami
na hlavách, nastoupilo tenkrát odpoledne před 300
zvědavých diváků – zprvu šokovaných „marťanskou
invazí“.
Jako vůbec první melodie zazněly zádumčivé
hapkovy varhany z filmu Panna a netvor.
Akce dále pokračovala smetanovou Vltavou a po
necelé hodině vygradovala Modlitbou za vodu od
Hradišťanu (dosud nejprováděnější skladba)
Další ročníky už jsme rozdělili do 3 ustálených částí:
1. vážná – především česká hudba – Smetana, Dvořák
Čajkovský
2.Česká pop – rock hudba
3. Světová rock – metal hudba (od roku 2010 u nočních
verzí zakončená ohňostrojem).

Vesnice
roku 2010
Mezníkem v naší vodní atrakci byl rok 2010 a vítězství
Ratměřic v celostátní soutěži Vesnice roku, kdy jsme se
rozhodli pro noční verzi fontány – světelnou show.
Od roku 2011 akci obohatily členky SDH o
originální taneční vystoupení ve vlastní choreografii.
Počet stříkačů jsme rozšířili na 10.
Technicky a umem nám od té doby výrazně
pomáhá ratměřický chalupář Robert Matoušek, který
pracuje v pražských divadlech a osvětluje nejrůznější
festivaly.
Pro představu: používaná světelná soustava má výkon
přes 30 kW a cenu luxusního vozu.

2012 – vodní clona
Premiéru měla v roce 2012 vodní clona s projekcí
fotografií i videa.

Bohužel –
v programu s námi naposledy
účinkoval neodmyslitelný člen
týmu, strojník, Pavel JELÍNEK.
Svou zkušeností, citem pro
techniku a vnímáním hudby
byl
pilířem
představení.
K dokonalému výsledku téměř
nepotřeboval instrukce.

2013 – naše chlouba,
naše budoucnost
V roce 2013 se poprvé ujaly ještě za světla role
předskokanů děti z „kroužku mladých hasičů” a
po několikaměsíčním nacvičování bezvadně
předvedly 6 skladeb.
Diváci obdivovali i výdrž a nasazení
našich nástupců a odměnili je dlouhotrvajícím
potleskem.

náš - Váš rekord
Večer byla nově použita led světla s proměnou
barevného spektra a top audiosystém.
Rovněž padl divácký rekord – navštívilo
nás 1000 lidí, kteří se zjevně dobře bavili a zůstali
s námi dlouho po představení.

Co Vás čeká v sobotu 23. srpna 2014 od 20hod.?
V letošním ročníku rozšíříme vodní prvky o 2 další pohyblivé proudy, vodní lištu se 100 tryskami a o vodní
varhany ve stylu „Laser J.M.JARRE”. Použijeme i další motorovou stříkačku s čerpadlem 1200 i/min., celkovou
kapacitu tím zvedneme na 5000 l/min
Takto rozsáhlá akce nemůže fungovat bez obrovského nasazení členů SDH Ratměřice a našich příznivců.
Na fontáně 2013 se přímo – aktivně při produkci nebo při práci v občerstvení podílelo 50 dospělých a 20 dětí.
Samotná fontána představuje pro většinu výše uvedených cílevědomou práci v řádu desítek hodin. pro
některé – tanečnice, vedoucí kroužku, technické zajištění, zajištění občerstvení, choreografie, režie, však řádově
delší dobu.

To vše by však postrádalo smysl bez Vaší divácké podpory, za kterou
Vám patří veliký dík.

Srdečně Vás zve: Váš SDH Ratměřice

