KRONIKA

MH ZLIČÍN

Seznam mladých hasičů v ročníku 2011 / 2012
Přípravka:

Mladší team:

Starší team:

Buřič Václav

Červenka Adam

Hubáček Jan

Kubiska Maxim

Borovička Jan

Kudrnáč Michael

Borovička Vojtěch

Kazimourová Lucie

Lang Tomáš

Houžvička Lukáš

Kopecký Filip

Liška Jakub

Kocián jan

Krch Vojtěch

Melicharová Adéla

Kocián Šimon

Minaříková Lucie

Melicharová Lenka

Košnář Adam

Schönfeld Jakub

Obraz Daniel

Liška Jaroslav

Vondráček Tomáš

Melichar Lukáš

Vršecký Karel

KaKabeš Jakub

Melicharová Eliška
Minaříková Linda
Říhová Vendula
Piková Veronika
Víteček Petr
Žalud Jaroslav

Vedoucí:

Instruktoři:

Orgoníková Kateřina

Vršecká Andrea

Šiklová Milada

Rusynová Jessica

Houžvičková Kristýna

Klímová Lucie

Kolka Michal

Grauová Dagmar

Hruška Ondřej

Brabenec Ondřej

Jiráček Vojtěch

Löwingerová Tereza

Brabenec Jiří

Donát Václav

Vondráček Daniel

Neděle, den 1.
První den jsme se všichni sešli na vlakovém nádraží v Hostivici a pak jsme vyrazili. V táboře jsme
vybalili a dozvěděli se, že celotáborová hra je „Cesta kolem světa za 365 dní.“ Ještě ten den jsme
byli rozděleni do týmů netradičním způsobem. Před táborem každý obdržel dopis, v němž bylo
heslo (barva), a podle barvy se sedlo do letadla. V jaké jste byli řadě, takový byl váš tým.
Pondělí, den 2. Itálie - srpen
Ráno následovala rozcvička. Na ranním nástupu přišel velvyslanec Itálie, který všechny přivítal.
Dopoledne jsme lovily ryby a slavily svátek leváků, odpoledne jsme stříleli z luků a vyráběli obrázky
jen z přírodních materiálů. Večer byl nástup a kostka.
Úterý, den 3. Řecko - červenec
Budíček!!!! A následovala rozcvička, poté nás navštívil velvyslanec Řecké republiky. Na nástupu
byly zahájeny „olympijské hry“. Atlet zapálil oheň a už se soutěžilo. Absolvovali jsme disciplíny jako
vrh koulí, skok daleký, vrh diskem atd… Odpoledne přišly staré řecké báje o Minotaurovi. Během
cesty jsme plnili úkoly. Na večer jsme hráli frisbee, protože byl mezinárodní den UFO. Večerní kino
vysílalo Dobu ledovou.
Středa, den 4. Thajsko - únor
Dopoledne jsme prozkoumávaly okolí. Měli jsme i přednášku o houbách, která byla velmi zajímavá.
Odpoledne jsme hráli kohoutí zápasy. Též jsme navštívily Thajskou tržnici v lese, kde jsme si
z oblečení udělali módní přehlídku. Na večer jsme skládali origami.
Čtvrtek, den 5.
Tento den je velmi netradiční, jelikož jsme nenavštívily žádnou zem, protože jsme jeli na výlet do
Rakovníka. A večer byla diskotéka, prostě super J
Pátek, den 6. Čína – červen
Počasí nám moc nepřálo, tak jsme strávili dopoledne v jídelně, kde jsme vyráběli bubínky a čelenky
s čínskými znaky. Pak jsme vyzkoušeli jaký je to pocit být zápasník sumo. Oběd jsme jedli čínskými
hůlkami, kvůli místní kultuře. Odpoledne jsme vyráběli draky, zdobily dračí lodě a padělali čínské
výrobky. Večerní táborák byl doprovázen kytarou.

Sobota, den 7. Afrika a Amerika – květen a listopad
Za jeden den jsme zvládli procestovat dvě země. Procestovali jsme Afriku a hurá do nové země.
Odpoledne nás opět přivítal velvyslanec. Měli jsme den díkuvzdání, pak jsme jeli do Las Vegas. Po
náročném dni následoval opět táborák.
Neděle, den 8. Austrálie – říjen
V Austrálii nás přivítali klokani, a jelikož je Austrálie anglicky mluvící zemí tak i zde se slaví
halloween a my jsme ho oslavili též. Dlabali jsme dýně. Odpoledne jsme slavili den pošty v podobě
předávky balonků s vodou. Také jsme hráli hru v lese s pomocí buzoly. Večer se konalo promítání
pohádky.
Pondělí a úterý, den 9. a 10. Kanada – září
V těchto dnech jsme plnili různé bobříky. Zvlažily jsme se u vody a pak jsme vyrazili na puťák. Večer
jsme byli všichni unaveni, udělali jsme jídlo a šli do hajan.
Středa, den 11. Brazílie – březen
Ranní rozcvička byla v rytmu zumby v Riu de Janeiro. Vydali jsme se oslavovat karneval. Dopoledne
jsme hráli různé hry, abychom získali body do celotáborovky. Odpoledne jsme byli u vody. Vyráběli
jsme krepákové květiny. Byla přehlídek masek a večer byl strávený diskotékou až do večerky.
Čtvrtek, den 12. Německo – leden
Na nástupu nás navštívili tři králové, kteří nás poprosili o radu, co mají dát Ježíškovy. Na základě
různých získávání nápověd jsme věděli, co má Ježíšek dostat. Věci jsme koupily u překupníka. Aby
se nám lépe spalo, zahráli jsme si běhací hru J
Pátek, den 13. Velká Británie – duben
Dopoledne jsme hledali velikonoční vajíčka. Pak jsme je malovali a zdobili. Odpoledne zase kvůli
vedrům jsme strávily u vody. Večer byl táborák a museli jsme udělat májku, kterou jsme museli
hlídat až do dalšího dne.
Sobota, den 14. ČR – prosinec
Na ranní nástup dorazil Mikuláš, kterému jsme řekli básničku. Hry byli dělané podle tradic, takže
jsme např házeli botou za záda atd… Večer se odehrál silvestr s ohňostrojem.
Neděle, den 15. ČR opět srpen
Odjezd. Balilo se, vyklízely chatky a jelo se domů. Přijelo se do Hostivice, kde si nás vyzvedli rodiče.
Zápis provedl Filip Kopecký

POLABSKÉ
ŠEDESÁTKOVÁNÍ
4. 8. 2011
A je to tady! První závody po prázdninách, jako
vždy v Pískové Lhotě. Ráno jsme v hasičárně vše naložili a vydali jsme se na cestu. Po
příjezdu jsme vybalili věci na šedesátky a šli jsme se připravovat. Jako první začínaly
starší dívky. Zkusily jsme si překážky a hadice. Pak to začalo naostro. Po prvních a
druhých pokusech následoval vyřazovací „pavouk“, kam se probojovala Julie
Růžičková a Dagmar Grauová, která si
vyběhala krásné 3. místo. Po starších
dívkách se připravovali starší chlapci.
Taktéž si zkusili překážky a hadice. A
už to začalo. Kluci bojovali ze všech sil,
ale do pavouka se probojoval pouze
Ondřej Brabenec, který si doběhl pro
nádherné 1. místo. Po starších
chlapcích začali soutěžit mladší dívky,
kde jsme měli jen jednu bojovnici –
Lindu Minaříkovou. Poté běhali mladší
kluci. Tam se také nikdo neprobojoval do pavouka.
Po skončení prvních pokusů mladších jednotlivců se připravovali starší na útoky.
Odběhali jsme útoky a celkově jsme se umístili na krásném 3. místě. Po odběhání
útoků kategorie starších se konal nástup na vyhlášení jednotlivců. Mladší i starší byli
odměněni a mohl začít start útoků v kategorii
mladších. Naše družstvo bojovalo statečně a
umístili se na 11. místě. Nesmíme ale
zapomenout podotknout že mladší se dvě
hodiny před startem útoků dozvěděli že poběží
pouze v 5 lidech a né v 7 jak jsou zvyklí. Proto si
myslíme, že 11. místo z 18 družstev není špatný
výsledek. Po doběhání všech útoků bylo
vyhlášení. Starší si došli na bednu a byli oceněni.
Když jsme vypili dětské šampáňo, mohli jsme se vydat na cestu k domovu. Všichni byli
spokojení a těší se na další závody J
Zápis provedla Tereza Löwingerová

Memoriál v Třebonicích,
aneb za humny se běhá
10. 9. 2011
V sobotu 10. září se konaly závody v Třebonicích, na které vyrazila družstva dětí i
dospělých. Soutěžilo se v požárních útocích
a ve štafetě 4 x 60 metrů. Zličínští Špunti,
jakožto naše nejmladší družstvo vybojovali
v kategorii mladších krásné 8. místo a ve
stejné kategorii obsadilo mladší Áčko 5.
místo. Starší na tom byli o chlup lépe a
podařilo se jim dosáhnout na druhé místo.

Zápis provedl Jiří Brabenec

Lipence
Dne 17. 9. jsme se vydali do Lipenců. Čekali na nás dnes útoky. Po příjezdu se mladší
proháněli po trávníku hřiště, co zatím starší pomalu ospale vystupovali. Vyndal se
materiál a byl tu nástup, slosování a opět rozchod. 1. teamy mladších šly na stavy, a
proto si naši mladší chystali hadice. Po pokusech mladších byly na řadě starší. Za
nějakou dobu se odběhalo a byl nástup a vyhodnocení. Mladší se umístili na krásném
3. místě a starší byli na nádherném 1. místě. Poté měli pokusy dospělí, a proto měli
děti volno. Po odběhnutí dospělých družstev odjeli děti s úsměvy a poháry zpět do
Zličína.

Zápis provedl Ondřej Brabenec

V sobotu 24. 9. 2011 se uskutečnil zličínský dvojboj. Soutěž se konala na
fotbalovém hřišti FC Zličín. Letos poprvé jsme pořádali soutěž pro děti, které
soutěžily v požárním útoku a požárních dvojicích. Zúčastnili se i ti nejmenší
z našeho sboru - přípravka. Přestože měli všichni od rána plné ruce práce na
našich výkonech to ani nebylo příliš znát. Jelikož vše šlo poměrně rychle, tak
dětská kategorie byla rychlé za námi, nicméně většina z nás ještě zůstala a
sledovala, jak se daří dalším Zličínským týmům v dospělé kategorii.
Nakonec Zličín vybojoval krásná druhá místa za kategorii mladších i starších
dětí. Špunti se se vším poprali statečně a ve své kategorii skončili na prvním
místě.

Zápis provedla Lucie Klímová

Podzimní soustøedìní
Nastal víkend 8. a 9. října a my se okolo 8 hodiny sešli v hasičárně, abychom zde
natrénovali na závod požárnické všestrannosti. A abychom zbytečně neztráceli čas,
dali jsme se hnedka dopoledne do práce. Braňák nás čekal již za týden, takže bylo na
čase dopilovat maličkosti. Soustředění ale nebylo zaměřeno jen na braňák ale také na
nácvik běhu na 60 m jednotlivců na Memoriál Marty Habadové. Také pro nás byly
připravené různé hry a také nechybělo ani večerní promítaní pohádky, které bylo,
když jsme se vrátili z aqvaparku.Tak snad jsme trénovali pilně a k něčemu to příští
týden bude.
Zápis provedl Karel Vršecký

Dne 15. října 2011 se náš sbor zúčastnil Závodu požárnické všestrannosti, který
se konal v Praze Lochkov. Jako vždy, tak i v tomto branném závodě jsme plnili tyto
disciplíny: střelbu ze vzduchovky, základy topografie, uzlování, první pomoc, požární
ochranu a překonání překážky. Soutěžila všechna naše družstva: přípravka, mladší a
starší.
Do Lochkova jsme dorazily brzy ráno, a celý den se udržovala vlezlá zima, která
opravdu vlezla úplně všude. Jediné teplé místo bylo, když jsme se hromadně vyhřívaly na
sluníčku. Mohli jsme si něco menšího koupit v bufetu, jako třeba párek nebo teplej čaj.
Další věc co nás zahřála, byl náš běh, ale stálo to za to.

Výsledky družstev:

Přípravka:

Zličín – Čertíci

1.

Mladší děti:

Zličín A

2.

Zličín - Špunti

15.

Zličín A

4.

Zličín B

3.

Starší děti:

Celkový počet družstev: 2

Celkový počet družstev: 32

Celkový počet družstev: 18

V mladších dětech vyhrálo družstvo Stodůlky A, ve starších dětech družstvo Lipenců.

Zápis provedl Tomáš Vondráček

Jako každou středu jsme se i dnes 19. října sešli u hasičárny, přičemž tentokrát
jsme měli naplánován výlet na letiště. Jelikož byl už pokročilý podzim, tak se setmělo,
ještě než jsme dorazily na místo určení. I přes tmu jsme vylezli z autobusu a téměř ihned
našli našeho průvodce, nebo spíše on našel nás. Ohlásil se u vrátného a ten nás pustil
dovnitř. Po chvilce jsme již byli v ohromné garáži plné vrtulníků. První vrtulník se jmenoval
Bell, u něj jsme se asi nejvíc vydováděli, mohli jsme sedět na místě pilota a tak koukat na
všechny ty tlačítka a páčky, ale stejně tak jsme si ho mohli jen tak prolézt a kouknout se
co má uvnitř. Pak nám vytáhly na zem plno výstroje, které používají při požáru nebo
záchraně osob. My jsme si mohli zkoušet jenom ty menší věci, ale naši vedoucí se třeba
oblékli do potápěčského vybavení, nebo si mohli vyzkoušet dýchací masku. To bylo dost
děsivé a navíc vypadal jako moucha a vydával zvuky jako jedna nejmenovaná postava
v černém ze Star Wars. Viděli jsme pak ještě pár vrtulníky, hodně podobných tomu
prvnímu. Když jsme se dostatečně vyřádili, tak nezbývalo nic, než jít zpět do autobusu a
vyrazit domů. Vedoucí z nás byli hrozně na nervy, jak jsme byli rozdovádění. Ale nakonec
byl přece jen konec výletu a navíc nám bylo pořád dobře z dnešních zážitků.
Zápis provedla Lucie Kazimourová

orientační běh, aneb I se světýlky se můžeme ztratit

Ve středu 2. 11. 2011 jsme navštívili areál Domova dětí a mládeže Prahy 6, kde
probíhal noční orientační běh ve vedlejším areálu Hvězda. Dorazili jsme poměrně
brzy, a tak po přihlášení jsme měli ještě spoustu času se vydovádět na prolézačkách.
Nicméně jsme byli rozděleni do dvojic, tak aby v každé dvojici byl někdo starší. V 18
hodin, kdy už byla poměrně tma, vyrážela první dvojice a postupně za ní další
v pětiminutovém intervalu. Každý tým dostal mapu a baterku, což byla veliká
záchrana, protože ve Hvězdě byla tma jako v pytli. Cílem byl oběhnout co nejrychleji
7 různě rozmístěných stanovišť označených odrazkou. U každého stanoviště bylo
razítko, které jsme otiskly na papír. Obtížnější to bylo ještě o to, že podzim již byl
v plném proudu a s pouhou baterkou nebyly pořádně vidět menší cesty přes
spadané listí. Nicméně závodníků, kteří doběhli, stále přibývalo a na každé tváři se
vykouzlil úsměv, když dostal do rukou teplý čaj. Poté již zbývalo pouze vyhlásit
vítěze a vrátit se zpět do hasičárny.
Zápis provedl Vojtěch Jiráček
Výsledky hasičů:
1. Jiráček, Obraz
2. Kocián Š., Brabenec O.
3. Kazimourová, Kudrnáč
4. Kocián H., Vondráček
5. Borovička, Rusynová
6. Houžvička, Grauová
7. Víteček, Liška
8. Piková, Schwarzová

MEMORIÁL
MARTY HABADOVÉ
5.11.2011
Největší závody podzimu prověřily připravenost jednotlivců v běhu na 60 metrů
s překážkami. Memoriál Marty Habadové přilákal první listopadový víkend do Stromovky
více než 500 závodníků z celé republiky. Z našich mladších chlapců se zde nejlépe umístil Jára
Žalud a v kategorii starších žáků Jakub Schönfeld.
Mladší

Starší

Jára Žalud

25. místo

Jakub Schönfeld

34. místo

Adam Košnář

55. místo

Filip Kopecký

54. místo

Adam Červenka

63. místo

Tomáš Vondráček

68. místo

Lukáš Melichar

93. místo

Lucka Minaříková

68. místo

Linda Minaříková

67. místo

Lampionový průvod
Ve středu 7. listopadu jsme se sešly u haly, což je kousek od naší hasičárny. My se
normálně scházíme každou středu, abychom trénovali požární dovednosti, ale tentokrát
bylo na programu něco docela jiného a to lampionový průvod.
Všichni se velmi těšili a hned po příchodu jsme dostali kolem zápěstí takové svítivé
tyčinky, aby nás pak vedoucí mohli
v tom davu snadněji rozpoznat.
Poté už zbývalo pouze zapálit
lampion a vyrazit na cestu. Počasí
nám moc nepřálo, trochu foukalo a
byla docela zima, ale na to jsme při
pohledu

na

průvod,

plný

houpajících se světélek zapomněli
poměrně snadno. Po cestě na nás
taky číhala stanoviště, na kterých
jsme dostali razítka. Mohli jsme si
dokonce i vybrat kam ho chceme, na tvář, na ruku, nebo i na čelo. Šly jsme asi něco přes
půl hodiny, když vedle nás najednou začal krásný ohňostroj, sice trval sotva minutku, ale
všichni si to moc užili.
To byl vlastně konec průvodu,
nicméně my jsme ještě šli na chvilku do
hasičárny, kde jsme se zahřály teplým
čajem, a přišli na chuť koláči dle vlastního
výběru. Po chvilce jsme začali pomalu
odcházet nebo si nás vyzvedly maminky,
nicméně příští rok půjdeme zase.

Zápis provedl Vojtěch Jiráček

Je prosinec, všichni pomalu dostávají Vánoční náladu. A co teprve když máte vidět
Mikuláše, anděla a čerta. I když normálně chodí až 5. prosince u nás byl už o pár dnů dřív.
I když u nás na Zličíně Mikuláš neznamená jenom dostat sladkosti od krásného
okřídleného
básničku

anděla
hroznému

a

říct

čertovi.

Všichni měli přijít rovnou do haly,
která je kousek od naší hasičárny,
a tam začínala zábava. Děti všech
kategorií, od prcků, kterým musí
pomáhat rodiče, až po výrostky
co mají tu odvahu tahat čerty za
ocas, ti všichni mohli soutěžit
v různých disciplínách. Úkolem
vždy bylo splnit úkol a dostat razítka a za různá razítka jsme si mohli vybírat ceny.
Bonbony, pastelky, hry, hračky, toho všeho bylo dost. Disciplíny byly občas obtížné i pro
naše rodiče, ale mohli jsme se bavit, jak se krásně snaží. Disciplíny byly různé, někde jsme
museli poznat ovoce pouze podle chuti, dále sestavovali obraz Mikuláše jako puzzle, jinde
zase navlékaly těstoviny na provázek a do toho všeho nám hrála hudba. Takhle jsme se
bavili asi hodinu, každý získal spoustu razítek a spousty cen. Nastal okamžik, na který se
někteří těšili a jiní zase báli. Všichni volali „Mikuláši¨. A on opravdu přišel, i když s ním byl
anděl a dva oškliví čerti. Ti se nás snažili polekat, ale my jsme se ničeho nebály, hodné
děti si do pekla odnést nemůžou. A vlastně jako všechno, i dnešek skončil smutným
loučením, ovšem s vědomím, že se brzo zase všichni uvidíme.

Zápis provedl Vojtěch Jiráček

I když, jsme hasiči, tak si někdy
užíváme volna. Třeba na Vánoce, to
většinou

trénujeme

mírněji,

nebo děláme uzle. Ale dnes,
v předvánoční

středu

21.

prosince, jsme se sešli za jiným
účelem, a to užít si vánoční
náladu, sníst trochu toho cukroví a
pokud možno dostat nějaké dárky od
Ježíška. Sešlo se nás opravdu hodně, ale o to víc bylo dárků pod stromečkem, skoro se
tam ani nevešly. Ale na dárky přišel čas později, protože po příjemném přivítání jsme
hráli společenské hry, jako je klouboukovaná, nebo židličky. Vítězové vždy dostali
nějakou sladkou tečku. Takhle se u nás řádilo asi hodinu, a pak přišel čas volat Ježíška,
všichni jsme byli nedočkaví a chtěli vědět, co jsme dostali za dárky. Ježíškovi to moc
slušelo, obzvláště s dárkem v ruce, který byl pro mě. Dárky byly rozdány, ale tím večer
ještě

nekončil,

protože

následovala

diskotéka. DJ nám pouštěl jednu
suprovou písničku za druhou,
tančili jsme makarenu, bombu
a taky nám tam jela mašinka.
Pak nás ale začalo ubývat, jak
si pro nás postupně chodili
rodiče. Každopádně to bylo moc
super a těším se zase na další Vánoce
už teď.
Zápis provedl Vojtěch Jiráček

Po roce čekání je to tu znovu. Přiblížil se čas zimního soustředění na horách. Letos, již po
třetí, jsme zavítali do Velké Úpy. Celý týden nám přálo počasí. Sluníčko se nezastavilo ani
na chvilku a podmínky na lyžování byly opravdu výborné. Jen ten mráz nás trošku zlobil.
Ve středu nechyběl místo lyžovačky tradiční výšlap na Sněžku. Letos jsme jí prvně
nedobyli – nedovolilo nám to silný vítr a mráz na vrcholku. Po večerech přišly vhod
společenské hry nebo prohlížení fotografií a

videí

pořízených přes den. Jediný drobný problém
nastal při odjezdu, jelikož nám zamrzla nafta
v autech a chvíli trvalo, než jsme jí
rozmrazili. Čekání nám zpříjemnili místní
hasiči, kteří nám poskytli azyl v jejich
hasičárně. Soustředění se rozhodně povedlo a
všichni na něj budeme jistě ještě dlouho vzpomínat.
Zápis provedl Jiří Brabenec

HAVÍŘOV
Ve dnech 24. - 26. Února jsme byli na závodech v Havířově. Před odjezdem
nechyběl tradiční páteční dopolední trénink v hale, kde jsme dotrénovali poslední
nedostatky. Po obědě, který jsme tentokrát absolvovali v pečovatelském domě na
Zličíně, se vyrazilo směr Veselá, kde jsme nocovali. V sobotu brzy ráno jsme po
snídani vyrazili do Havířovské haly. Mladší obsadili po několika chybách 23.
místo a starší 27. místo. Za odměnu na nás ještě čekal výlet na stanici HZS Poruba
a poté návštěva aqvaparku ve Valašském Meziříčí. Do Veselé jsme tedy přijeli za
tmy a značně unaveni po celém náročném dni. A tak nezbylo nic jiného než se
uložit ke spánku. V neděli ráno nás čekala snídaně a balení. Po cestě jsme ještě
navštívili Svíčkárnu v Šestajovicích u Prahy, kde si každý mohl udělat svíčku nebo
něco krásného koupit. Po návratu do hasičárny zde na nás již netrpělivě čekali
rodiče.
Zápis provedl Karel Vršecký

Snídaně ve Veselé

Mladší v akci

Aqvapark
Valašské
Meziříčí

starší v akci

exkurze na HZS Poruba


V sobotu

3.

března

jsme

se

sešli

v hasičárně, abychom se společně
přesunuli

na

místo

konání

zimního poháru v uzlování,
který se konal v hasičárně v
Letňanech.
Po příjezdu na místo jsme
ještě stihli z kouknout kousek
o Lotrandovi a Zubejdě a pak se již
šlo na věc. Po pilné přípravě našich
mladých hasičů a hasiček nebyl problém udělat lodní

uzel,

plochou spojka, tesařský uzel, zkracovačku anebo dokonce záchranný uzel!
A zde jsou naše výsledky

mladší A

23. místo

mladší B

26. místo

starší

10. místo

Lucka Kazimourová

12. místo

Karel Vršecký

18. místo

Kuba Kabeš

25. místo

Filip Kopecký

33. místo

Zápis provedla Lucie Minaříková



Dne 30. března jsme uspořádali v naší hasičárně pro děti jak hasičské tak děti z okolí
Noc s Andersenem. Po tom co děti dorazili, tak si odložili své věci a vydali se do
knihovny, kde jsme je rozdělili do čtyř oddílů. Každý oddíl měl svůj název a svého
vedoucího z řad vedoucích hasičů. Každé dítě z každého oddílu si vyrobilo vlastního
trilobita a vlčí tesák, který pak mohli nosit na krku. Po skončení vyrábění jsme měli
občerstvení od přátel ze Starbucks. Po malém a milém občerstvení následovalo
několik her a malá diskotéka. Když skončila diskotéka, tak jsme se všichni navečeřeli,
připravili jsme si spaní a při promítání pohádky jsme v klidu usnuli.

Zápis provedl Michal Kolka


Po čase jsme si místo tradiční schůzky
v hasičárně jeli zase zablbnout. Tentokrát
se mladší děti jely podívat do Sloníkova
v Galerii

Butovice.

Byli

jsme

tam

poprvé, tak nám chvilku trvalo, než jsme
se

tam

rozkoukali.
Atrakce byly opravdu pro každého. Šlapací
autíčka pro nejmenší a trampolíny zase pro
ty větší. Zkrátka každý si tam našel něco, co
ho baví. Při malé pauze jsme si dali výborné
palačinky a šli jsme zase blbnout. Čas uplynul a my museli
domů. Vůbec se nám nechtěla, ale doufáme, že se sem ještě někdy podíváme J

Zima už je za námi, aneb začátek nového
roku u mladých hasičů
Po několika mrazivých zimních měsících se na nás všechny znovu usmálo sluníčko a
přineslo nám koncem dubna až skoro letní
počasí. Toho jsme náležitě využili a vyrazili
jsme

s dětmi

na

několikadenní

soustředění do rekreačního střediska
v Kostrčanech.

V průběhu čtyř dnů

usilovné práce, která byla někdy díky
tropickým teplotám opravdu náročná, se
nám podařilo s dětmi vyzkoušet a vypilovat
všechny disciplíny, které je na jaře čekají. Nechyběl samozřejmě ani čas na hry nebo
opékání špekáčků u táboráku. Pevně věřím, že těch několik dní snažení se nám vyplatí
v průběhu celé jarní sezóny. Zároveň bych
chtěl

za

poděkovat

všechny

děti

Miladě

a

i

dospělé

nejstaršímu

Brabimu, že se nám postarali o
výbornou stravu v průběhu celého
soustředění.

Zápis provedl Jiří Brabenec

Tak je na světě zase o jednu nešťastnici méně!
Divíte se proč? No bylo přeci 30. dubna,
den, kdy se pálí čarodějnice. Na jednu
takovou čarodějnici přišla řada i u
nás

v podvečer

posledního

dubnového dne. Už od páté hodiny
odpoledne

se

na

hřišti

za

hasičárnou scházeli nejen dospělí, ale
především děti, pro které bylo připraveno
několik soutěží o drobné ceny či vyhlášení
nejlepšího kostýmu. Zároveň dostalo každé dítě zdarma špekáček a limonádu, který si
mohlo opéct na připravených ohništích. Přesně v sedm, stejně jako každý rok, přišla na
řadu májka. Postavit jsme jí nakonec zvládli, a tak se může celý květen tyčit nad
Zličínem. Po stavbě máje zapálil pan starosta hranici s čarodějnicí a celý večer se tak
opravdu naplno rozjel. Lidí bylo letos opravdu hodně, za což jsme rádi, děkujeme
Městské části Praha-Zličín za poskytnutí finančního daru na občerstvení a ceny pro děti a
věříme, že za rok se setkáme znovu.
Zápis provedl Jiří Brabenec

O Chlumecký pohár
8. 5. 2012
Sehranost našich dětí v a jejich připravenost na blížící se postupovou soutěž
jsme se rozhodli dojet prověřit na závody do Chlumce nad Cidlinou, kam jezdíme již
řadu let. I letos nám počasí přálo a závodění šlo všem jedna radost. Páté místo v obou
kategoriích je na prvních závodech v nové sestavě velký úspěch, a tak se děti dočkali
každoroční odměny v podobě výborné točené zmrzliny na náměstí v Chlumci.

V sobotu 19. 5. se naše soutěžní družstva, počínaje těmi nejmenšími a konče
těmi nejstaršími, zúčastnila memoriálu Fr. Zvoníčka, který pořádal SDH Praha – Řepy.
Družstva zde bojovali v disciplíně požární útok. Počasí se vydařilo a tak jsme se plně
mohli věnovat soutěžnímu klání a přátelskému klábosení. A jak to vše nakonec
dopadlo……. Krásně, mladší obsadili 1. a 7. místo ze 14 družstev a starší si zde
vybojovali své letošní první zlato.

Rozcvička

Starší

Mladší A
u přípravy základny

BAMBIRIÁDA
V pátek 25. května jsme se sešli v brzkých ranních hodinách u hasičárny,
abychom připravili náš stánek v Centrálním parku ve
Stodůlkách na akci ,,Bambiriáda s hasiči“, kterou jsme
pořádali s dalšími 6 pražskými sbory. Celá akce
spočívá v soutěžích pro děti, aby si mohly vyhrát
nějaké hračky nebo třeba sladkosti jako ceny. Dále
v ukázce techniky a hlavně prezentování našich
sborů. Celý den nás provázeli ukázky jak práce
hasičů i výjezdu (ukázka lezců a vystřihování
z auta), tak i práce mladých hasičů s ukázkou
požárního útoku. My jsme se
prezentovali pomocí
fotoalb, poháry a děti si u
nás mohli prolézt bludiště anebo namalovat si
obrázek pomocí razítek. Letošní ročník měl
mnohem větší návštěvnost než loňský díky
krásnému počasí. Celý den proběhl v pořádku a
byl to krásný rozjezd na Plameňácký víkend.

Zápis provedl Ondřej Hruška

CELOROČNÍ ČINNOST
2011/2012

1. OKRUH

Letní tábor v RS Račí Hrad
Jesenici u Rakovníka

2. OKRUH

3. OKRUH

4. OKRUH

Zličínský dvojboj

Specializace

Závody Havířov
Závody Chlumec n. Cidlinou
Memoriál M. Habadové

I. kolo
hry Plamen
V sobotu dne 26. 5. za krásného slunečného počasí jsme jako každý rok jeli
bojovat o medaile do Třebonic na I. kolo hry Plamen. Sraz byl jako vždy u
hasičárny, kde jsme naložili všechen potřebný materiál a odjeli do Třebonic. Naše
mladší děti byli v plné síle a chtěli bojovat o co nejlepší místa ve štafetě 4x60
metrů, štafetě dvojic, štafetě CTIF, útoku CTIF a požárním útok.
Počasí nám přálo, takže nebylo potřeba nějak se zdržovat a začít závodit.
Jako první disciplína nás čekala štafeta CTIF, poté následovala štafeta 4 x 60 m..
Poté se souběžně začala běhat štafeta dvojic a útok CTIF, poslední tečkou těchto
závodů byl požární útok, protože bylo hezké počasí, voda nikomu nevadila.
Nakonec došlo na vyhlášení výsledků, naše „A“ skončilo na 4. místě a naši
„čertíci“ obsadili příčku 9. Jako odměna pro naše závodníky byla zmrzlina
s čokoládovou polevou v Řepském Mc´Donaldu.
Zápis provedla Lucie Minaříková

I. kolo
hry Plamen
V neděli 27. 6 odjeli naši starší děti do Třebonic, aby obhájili co nejlepší místo v
I. kole hry Plamen. Hodně trénovali a tak si věřili, že se jim vše podaří. Našim
starším se vše dařilo a ve všech disciplínách si doběhli pro 2. místo. Celkové
umístění nebylo tedy vůbec špatné! Naši starší obsadili druhou příčku hned za
družstvem z Řeporyj. Za krásné 2. místo gratulujeme a budeme držet palce i na
městském kole na Strahově!
Zápis provedla Lucie Minaříková

Dětský den u myslivců
2. června
A je to tady. Včera byl den, kdy slaví svátek všechny děti. My jsme to šli oslavit
k nedalekým myslivcům. Měli připravenou ukázku dravců, loveckých psů, střelbu
z laserové pistole, soutěž ve střelbě ze vzduchovky a střelbu z luku a kuše. Každý
z nás dostal porci výborného guláše a nějakou tu drobnou památku na myslivce.

Trubači

Ukázka dravců

Závody v Pískové Lhotě
V sobotu 2. června jsme se sešli brzy ráno před hasičárnou a odjeli na závody do
Pískové Lhoty. Čekala nás tam disciplína - běh na 60 metrů s překážkami. Jel nás plný
autobus z mladších: Adam Košnář, Jan Válek, Jaroslav Žalud a Adam Červenka. Ze
starších: Jakub Kabeš, Tomáš Vondráček, Filip Kopecký a Karel Vršecký. A jak jsme si
vedli…. No dle našeho posouzení nic moc ale co byste chtěli po jednom tréninku. Prostě
to byl takový výlet spojený se závodama, kam se rádi vracíme, jelikož zde máme hodně
kamarádů.
Výsledky mladších:
Pořadí
Jméno

čas
I. pokusu

čas
II. pokusu

Výsledný
čas

16

Košnář Adam

23,11

19,96

19,96

22

Válek Jan

21,99

24,08

21,99

25

Červenka Adam

24,5

23,19

23,79

26

Žalud Jaroslav

24,18

26

24,18

čas
I. pokusu

čas
II. pokusu

Výsledný
čas

Výsledky starších:
Pořadí
Jméno
25

Vondráček Tomáš

19,18

16,26

16,26

28

Kabeš Jakub

17,24

19,66

17,24

30

Kopecký Filip

NP

17,86

17,86

37

Vršecký Karel

20,91

24,83

20,91
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ēŝ ĚŽŬŽŶĐĞ ŬůŽƵǌĂēŬƵ͘ ŚǀŝůŬĂŵŝ
ŶĄŵ ƉŽēĂƐş ƉƎşůŝƓ ŶĞƉƎĄůŽ͕ ĂůĞ ƉŽ
ĐŚǀŝůĐĞǀǇŬŽƵŬůŽŝƐůƵŶşēŬŽ͘

EĢŬƚĞƎşũĞĚŝŶĐŝďǇůŝŶĂƚŽůŝŬŽĚǀĄǎŶş͕
ǎĞ ƐĞ ǌĂ ŶĄŵŝ ǀǇƌĂǌŝůŝ ŶĂ ŬŽůĞĐŚ͘
ĞƐƚĂ ďǇůĂ ŶĄƌŽēŶĄ ĂůĞ Ž ƚŽ
ǌĄďĂǀŶĢũƓş͘ƚĂŬƚŽƉƌŽďşŚĂůĂũĞĚŶĂ
ǌŶĂƓŝĐŚƉŽƐůĞĚŶşĐŚƐĐŚƽǌĞŬ͘

ĄƉŝƐƉƌŽǀĞĚůĂ:ĞƐƐŝĐĂZƵƐǇŶŽǀĄ

Závěrečná schůzka
Ve středu 27. 6. proběhla poslední schůzka v tomto školním
roce. Letos zavítaly děti i se svými rodiči přímo k hasičské
zbrojnici, kde obdržely mapku, kartu se jménem, a poté je
čekala náročná trasa se spoustou stanovišť.

Na stanovištích soupeřily děti i jejich dospělý doprovod ve spoustě
disciplín jako například hod šipek na terč, hod mincí do vody,
soutěžilo se ve skládání obrázku, ale také i v posilování. Pro děti se
zdálo být jednou z nejoblíbenějších disciplín právě posilování,
dospělý však říkali pravý opak.

Po absolvování všech stanovišť rozmístěných po Zličíně se
družstva vrací opět k hasičárně, kde se opékaly buřty a
rozdávaly odměny pro nejrychlejší účastníky.

Zápis provedla Jessica Rusynová

