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Tábor 2008
V sobotu 9. srpna jsme se krátce po obědě sešli u hasičárny. Naložili jsme si věci a odjeli jsme již
tradičně do Častoboře u Sedlčan. Po vybalení věcí na chatkách jsme šli na večeři. Večer jsme byli
rozdělení do čarodějných kolejí, ve kterých jsme soutěžili.
2. den nás vzbudili až v 8:00,
protože v neděli není rozcvička.
Nastala ranní hygiena a poté nástup
na

snídani.

Dopoledne

vedoucí

rozhodli o hrách u vody až do oběda.
Po vydatném jídle byla zahájena
celotáborová hra na téma ,,HARRY
POTTER´´. Začali jsme na nástupišti
9 ¾. Během celotáborové hry jsme
poznávali

bylinky,

připravovali

lektvary, učili se kouzla, soutěžili
mezi kolejemi, vyráběli si košťata a
čarodějné hůlky. V polovině tábora jsme se vydali na „puťák“. Uprostřed noci nás však déšť zahnal
předčasně zpět do tábora. Jako každý rok jsme si doplnili zásoby v Sedlčanech a povedlo se nám i
zúčastnit se tamní pouti. Počasí nám letos docela přálo, takže několikrát došlo i na koupání. Čtrnáct dní
uteklo jako voda a byla tu opět
sobota a čas na návrat domů.
Večer

před

odjezdem

byl

karneval, kde jsme upotřebili
doma připravené masky. Tábor
se letos opět povedl.

Písková Lhota - 30.8.2008 starší
Poslední víkend o prázdninách jsme si jeli zazávodit do Pískové Lhoty. Soutěžilo se v Požárních útocích
a běhu na 60 metrů. V útocích jsme skončili na prvním místě a nejlepší výsledky z jednotlivců byly
následující: Ája Vršecká 1. místo, Dan Vondráček 8. místo

Memoriál J. Zajíčka Sloup - 6.9.2008 starší
Je tu září, začátek školy, a tak jsme se jeli odreagovat na útoky do Sloupu. Běhalo se sice na asfaltu, ale i
tak byl náš čas výborný. Skončili jsme na Krásném prvním místě a jeli s medailemi na krku domů.

Třebonice - 13.9. 2008 starší
A jsou tu další závody. Tentokrát Memoriál v Třebonicích. Zde se kromě útoků běhá také štafeta 4 x 60
metrů. Po velmi pěkné štafetě a průměrném útoku jsme skončili na 1. místě.

Lipence 20.9.2008
Do Lipenců jezdíme každý rok. Ani letos jsme zde nedopadli vůbec špatně. Vždyť útoky už umíme
skoro i poslepu. Starší - 1. a 3. Mladší – 1. místo.

Útoky v Kostelci n. Č. lesy - 4.10.2008 starší
A jsou tu naše poslední útoky v letošním roce. Proto jsme se snažila na 100% a vyplatilo se nám to.
S časem pod 17. vteřin jsme si zajistili první místo.

ZPV Cholupice 11.11.2008
V sobotu 11. 10. jsme jeli na „braňák“ do Cholupice. Terén byl celkem rovný a počasí nám přálo.
Možná proto si do jarního kola vezeme skvělá místa. Starší - 2.3.; Mladší - 2.; 5.; 10.;

Babylon Liberec. 12.10.2008
V neděli po „braňáku „ jsme jeli na celodenní výlet do Babylonu v Liberci. Dopoledne jsme si užívali
atrakcí v lunaparku. Vždyť kdo by odolal autodromu, motokárám, motosimulátorům a mnohým dalším
atrakcím. Následovalo několik nekonečných bludišť. Ještě štěstí, že jsme dobloudili do skvělé restaurace
se švédskými stoly. S plným břichem nás přivítalo muzeum kuriozit, kde jsme mohli vstoupit do tajů
vody, elektřiny, vyzkoušet si megabublifuk, nebo jízdu na invalidním vozíku. Odpoledne strávené
v aquaparku nemělo chybu. Teď už jen na nádraží a vzhůru do Prahy. Výlet byl super, snad tam
pojedeme příští rok znova.

Memoriál Marty Habadové. 8.11.2008
Soutěž, na kterou se všichni těší celý rok, aby mohli poměřit své výkony v běhu na 60 metrů. Závodníků
bylo hodně, a tak to neměl nikdo jednoduché. Nejlepší výsledky jsou následující:
Mladší: Minařiková Lucka 12.místo
Kabeš Kuba 18.místo

Starší: Ája Vršecká 1. místo
Dáda Tesařová 3. místo

Lampiónový průvod - 10.11.2008 mladší
Základní škola pořádala lampionový průvod a někteří z nás se ho zúčastnili.

Plavání v Berouně. 12.11.2008
A je to tady, tobogány, klouzačky a mnoho vody. Odpoledne uteklo jako nic a těšíme se napříště.

Beckiland. 26.11. 2008 mladší
Mnoho atrakcí – motokáry, trampolíny, prolézačky a mnoho dalšího, to je beckiland. Moc jsme se sem
těšili a snad sem pojedeme znova.

Mikulášská besídka 6.12.2008
Letos, stejně
jako každý rok,
se konala
mikulášská
besídka v hale
FC Zličín. Účast
byla vysoká.
Soutěžili malí i
velcí. Nakonec
rozdal Mikuláš
každému banán
a adventní
kalendář. I letos
se besídka
povedla.

Poslední schůzka 19.12.2008
V pátek 12. prosince
jsme se naposledy sešli
v roce 2008. Proběhla
tombola, soutěžili jsme
a nakonec nám přišel
Ježíšek rozdat dárky,
které čekaly pod
stromečkem.
Občerstvení jsme si
zajistili a celá poslední
schůzka proběhla velice
dobře.

Havířov 27. a 28. 2.2009
V pátek 27. února se někteří z nás vydali na závody do Havířova. Spaní nám poskytli hasiči v Pustkovci.
Připravili pro nás skvělé podmínky, za které jim moc děkujeme. Sobota již byla v duchu soutěží o
nejlepší umístění.

Mladší 7. místo

Starší 23. místo

Zimní soustředění 1.3. – 8.3.2009
Jako každý rok i letos jsme na začátku března vyrazili na Farmu Hucul do Vítkovic. Při brodění sněhem
cestou k chatě nám bylo jasné, že letos bude sněhu dostatek! Vybalili jsme si věci a odpoledne se již
někteří z nás začali učit na snowboardech. Druhý den dopoledne již byli všichni na svahu a užívali si
sněhu, který nám v Praze tak chyběl. Lyžovalo se celý týden kromě středy, kdy jsme podnikli výlet Na
Rovinku. Lyžovačka nás bavila, a jakmile se projevila únava nebo zima, zašli jsme si do Hubertky na
horkou čokoládu či párek v rohlíku. Po večerech nechybělo venkovní dovádění- bobování, koulovačka
nebo stavění sněhuláků. Na závěr byl vždy jeden film na dobrou noc a honem spát, abychom měli dostatek
síly na další den. Poslední odpoledne se konaly tradiční závody ve slalomu. Večer pak proběhlo
vyhodnocení a vedoucí nám každému koupili pohár. V neděli se nikomu nechtělo domů a všichni doufali,
že sem za rok pojedeme znovu.

Uzlovka - I. kolo 14.3.2009
V sobotu 14. 3. se v Dolních Měcholupech konalo první kolo závodů v uzlování. Vázali jsme jako o život
a výsledky byly následující:

Starší 3. a 10. místo

mladší 2. a 12. místo

Uzlovka - Městské kolo 21.3.2009
V sobotu 21. 3. proběhlo městské kolo v uzlování u nás ve Zličíně. Bylo to náročné, ale nedopadlo to
špatně.

Starší 1. místo

mladší 3. místo

Plavání v Čestlicích 22.3.2009
V neděli 22. 3. se uskutečnilo plavání v Čestlicích. Aquapark se nám moc líbil a všichni jsme si
užili jízdu na tobogánu, vlnobití, divokou řeka a spousty dalších atrakcí.

Exkurze na letišti 27.3.2009
Vidět letiště i jinak, než jenom jako cestující, přistávací dráhy, hasičárnu, to je snad sen mnoha lidí. Nám
se to splnilo v pátek 27.3. , neboť pro nás vedoucí připravili návštěvu Letiště Praha Ruzyně. Poznali jsme,
jak probíhá odbavení cestujících nebo tankování a nakládání letadel. Nejzajímavější pro nás byla návštěva
hasičů letiště. Kromě jejich nové a moderní techniky nám ukázali i jejich trenažér nebo posilovnu. Celá
exkurze nás velmi zaujala.

Jarní brigáda v hasičárně 15.4.

Brigáda
Uklidit regály, umýt poháry nebo připravit materiál na blížící se závody není zrovna zábava, ale je to
potřeba. Proto se na středu 15. 4. vyhlásila brigáda. Zabralo nám to pěkných pár hodin, ale udělali jsme
pořádný kus práce. Jistě se nám to vyplatilo.

Pálení čarodějnic a stavění máje 30.4. 2009

A je tu opět pozdní večer, ale ne první máj, nýbrž
třicátý duben, a s ním i pálení čarodějnic a stavění
máje.

Mladší

zdobili

májku a vytvářeli

čarodějnici, starší holky chystaly soutěže a starší
kluci vytvářeli hranice a připravovali posezení.
Májka stojí, čarodějnice hoří a my si užíváme
skvělý večer. Lidí přišlo dost a vše se vydařilo,
jen nás občas zaskočila drobná přeháňka.

Jarní soustředění 1. - 4. 5. 2009
Blíží se období mnoha závodů,
a tak je třeba vše důkladně natrénovat.
Vyrazili jsme proto v pátek 1.5. na
soustředění do RA V Tišině. Jelikož
byl areál dost prostorný a zároveň tam
nebyl

nikdo

trénování

jiný,

podmínky

byly skvělé.

na

Nechybělo

samozřejmě dobré spaní, chutná strava
a

dostatek

klidu,

či

přírody.

Natrénovali jsme, co se dalo, a
doufáme,

že

to

na

následujících

závodech dobře zúročíme.

Závody Chlumec 8.5.2009
A jsou tu první jarní závody - Chlumecký pohár. Letos byla účast a tím pádem i konkurence dost
vysoká. Kromě štafety dvojic, 4x60m nebo útoků nám bylo nabídnuto soutěžit také v hadicovém kole.
Všichni jsme se moc snažili a výsledky byly následující:

Starší 3. místo

mladší 4. místo

Útoky v Plzni 9.5.2009
V sobotu 9.5. se v Plzni konaly závody v požárních útocích, kterých se zúčastnilo celkem 46
družstev. Podařilo se nám zaběhnout skvělý čas a získat tak nádherné 2. místo.

I. kolo hry Plamen 23. a 24. 5.2009
Předposlední víkend v květnu byl
zasvěcen hře Plamen. Závody se
uskutečnily již tradičně v
Třebonicích. V sobotu závodili
mladší, v neděli starší. Souboj to byl
veliký, neboť pro mladší to byly
hlavní závody. Starším šlo o postup
na městské kolo. Počasí se vyvedlo,
jelikož bylo celý víkend jasno. I přes
drobné chyby byly výsledky skvělé:

Starší 1. místo

mladší 2., 3. a 8. místo

Útoky v Poříčanech - 30.5.2009 starší
A je tu další sobota v duchu závodů. Tentokrát se konaly v Poříčanech. Konkurence byla vysoká a
my makali ze všech sil. Domů jsme si vezli krásný pohár za 1. místo.

MDD u myslivců. 31.5.2009
Poslední květnovou neděli pořádalo myslivecké sdružení dětský den. Kromě ukázek mnoha zbraní,
typů psů, ukázky honové hudby, jsme mohli vyzkoušet střelbu z luku, vzduchovky, nebo dokonce i střelbu
na počítačovém simulátoru. Na závěr byl vyhlášen nejlepší střelec. Nejlépe z nás se umístil Michal Hájek,
který v soutěži zvítězil. Celé odpoledne se povedlo!

Dětský den 3.6.2009
Místo středeční schůzky jsme slavili den dětí. Soutěžili jsme a hrály hry. Na závěr jsme si opékali
špekáčky. Každý z nás si odnesl nějaký dárek.

Bambiriáda. 5.6. 2009
V pátek jsme se místo školy jeli podívat na bambiriádu, která se letos konala na Dětském a
Střeleckém ostrově. Rozdělili jsme se na dvě půlky. První půlka zůstala ve stanu, kde veřejnosti
přibližovali činnost hasičské mládeže. Druhá půlka se šla porozhlédnout po ostatních stanech. V polovině
jsme se prohodili. Všem se nám bambiriáda moc líbí! Snad pojedeme za rok znovu.

Městské kolo hry Plamen 6. a 7. 6. 2009 starší
V sobotu odpoledne se v Lipencích konal „braňák“. Výsledky ZPV se započítávaly do nedělních
závodů.
V neděli se na Strahově konalo
Městské kolo hry Plamen. Šlo zde o
hodně, jelikož vítěz měl jistý postup na
Mistrovství ČR. Družstev nebylo sice
mnoho, ale měli jsme co dělat,
abychom se dokázali probojovat až na
postupové PRVNÍ místo.

Závody v Holohlavech 13.6.2009
13.6. jsme vyrazili na závody do Holohlav. Soutěžilo se ve štafetě dvojic a v požárním útoku.
Družstev bylo opravdu hodně, ovšem nám se dařilo. Nakonec domů putovaly dva zlaté poháry!

Nocování v přírodě 19. - 20.6.2009
V pátek 19. června jsme se sešli
v hasičárně, abychom strávili celé dva dny.
Ještě v pátek nás čekala dvouhodinová zábava
a berounském aquaparku, poté noční bojová
hra u místního hřbitova a noční promítání
filmu v hasičárně. Do sobotního rána nás
vzbudilo ne příliš příznivé počasí na výlety,
ale o nás neodradilo. Po vydatné snídani,
kterou nám upekla Milada, jsme se vypravili do Koněpruských jeskyní. Během prohlídky nás přepadl
hlad, takže nás čekalo posilnění v Loděnici. Po
vydatném obědě nás čekal výšlap na Svatého Jana pod
Skalou. Nás ovšem kopec nepřemohl, po dosažení
vrcholu u kříže jsme se vydali do hornického skanzenu.
Po projížďce vláčkem nás čekala dosti chladná štola. Po
skončení prohlídky jsme absolvovali soutěž vědomostí,
které jsme každý obdrželi maličkost na památku a zcela
unavení jsme nasedli do bednabusu směr domov.
V hasičárně už jen zbývalo sbalit si své věci a rozloučit
se s kamarády.

O pohár HZS ve Štrbicích 21.6.2009
Je tu neděle 21.6. a s ní i závody ve Štrbicích. Cesta byla sice daleká, ale jistě se vyplatila. Naše
výkony nebyly vůbec špatné a tak získal Zličín 2 veliké poháry za první místo.

Poslední schůzka 24.6.2009
Starší trénovali, mladší soutěžili o ceny. Večer si všichni opékali špekáčky a bavili se.

Závody v Horní Bělé 27.6.2009 starší
Poslední závody před mistrovstvím byly v Horní Bělé. Odpoledne se zde běhaly „šedesátky“ a
v noci útoky. V šedesátkách se nám opravdu dařilo:
Holky obsadily medailová místa- Ája 1.místo ; Dáda 2.místo; Dáša 3. místo a Tereza 13. místo
U kluků to bylo také dobré: Dan 1.místo Michal 6. místo Brabi 9. místo
Večerní útoky opravdu neměly chybu. Člověk si je mohl zaběhnout i za umělého osvětlení. Konkurence
byla vysoká a s některými sbory se setkáme i na MČR. Nakonec jsme obsadili 2. místo s krásným
šestnáctkovým časem. Domů jsme se vrátili okolo druhé. Snad nám tyto závody posloužily i jako dobrý
trénink
.

Mistrovství České republiky ve hře Plamen
1. – 3. července
Den po rozdávání vysvědčení nás čekalo několik náročných dní. Odjeli jsme totiž na Mistrovství ČR do
Třebíče. I když po příjezdu bylo krásné počasí, v době zahájení „ braňáku“ začalo vydatně pršet, a tak byl
ZPV zrušen!!! Pro nás to byla veliká škoda, jelikož jsme věřili, že v této disciplíně naženeme body.
Následující den se nesl v duchu tréninků na útoky a slavnostního zahájení a disciplín CTIF. Po tomto dni
jsme byli na průběžném 6. místě. Pátek byl pro nás rozhodující den. Po chybě ve štafetě CTIF jsme dnes
potřebovali dobré umístění. Bohužel ve štafetě dvojic jsme skončili na 11. místě, a tak se naše naděje na
skvělé umístění vzdálily. Dnes nadešel poslední den. Nás požární útok byl průměrný. Ale naše chvíle měla
teprve přijít. Když naše druhá štafeta nastupovala na start disciplíny 4 x 60 m nikdo ani nedoufal v nic
závratného. Ale co se potom odehrálo na hřišti se nedá ani popsat. Štafeta Zličína přímo prosvištěla po
dráze a na časomíře se objevil rekord této disciplíny a to čas 39,86. Do Prahy tak jela trofej z této
disciplíny. Naše celkové umístění se posunulo na 7. místo. Další úspěchy na nás čekali v závodě
jednotlivců. Zde se ukázala Ája s Dádou, které spolu vystoupali na stupně vítězů.

Výsledky jednotlivců:

Výsledky disciplín:

Ája Vršecká – 2. místo

Požární útok – 9. místo

Dáda Tesařová – 3. místo

Útok CTIF – 4. místo

Dan Vondráček – 7. místo

Štafeta CTIF – 11. místo

Terka Löwingerová – 13. místo

Štafeta 4 x 60 m – 1. místo

Dáša Grauová – 22. místo

Štafeta pož. dvojic – 11 .místo

Jirka Brabenec – 30. místo
Michal Hájek – 37. místo

