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Seznam mladých hasičů v ročníku 2012 / 2013
Přípravka:

Mladší team:

Starší team:

Melicharová Adéla

Piková Veronika

Kazimourová Lucie

Pristašová Tereza

Kožená Adéla

Schwarzová Veronika

Červenková Anna

Rusynová Andrea

Kabeš Jakub

Kožená Veronika

Melicharová Eliška

Hubáček Jan

Melicharová Lenka

Minaříková Linda

Kopecký Filip

Balíček Matěj

Říhová Vendula

Krch Vojtěch

Houžvička Štěpán

Kocián Jan

Vondráček Tomáš

Procházka Adam

Červenka Adam

Vršecký Karel

Kubiska Maxim

Houžvička Lukáš

Žalud Jaroslav

Buřič Václav

Borovička Vojtěch

Prokop Michal

Kocián Šimon

Kilián Martin

Košnář Adam
Melichar Lukáš
Borovička Jan
Forejt Filip
Černý Jan
Černý Jakub
Válek Jan

Vedoucí:

Instruktoři:

Orgoníková Kateřina

Rusynová Jessica

Šiklová Milada

Grauová Dagmar

Houžvičková Kristýna

Löwingerová Tereza

Kolka Michal

Brabenec Ondřej

Brabenec Jiří

Donát Václav

LETNÍ TÁBOR – RAČÍ HRAD
Sobota 11.8.2012
Jako každý rok, tak i letos nás čeká o prázdninách
letní tábor. Tenhle rok nám začal v sobotu 11. 8 a
jako loni jsme se museli dopravit do tábora Račí
Hrad nedaleko Jesenice u Rakovníka. Náš tábor
vlastně začal již na nádraží v Hostivicích, kde jsme
se všichni sešli po 12. hodině. Někteří jeli
hasičským autobusem a jiní vlakem. Všichni ve
zdraví dorazili a rovnou jsme se začali ubytovávat v
našich chatkách. První naše jídlo byla až večere, ke
které jsme spořádali velikou porci rizota. Po večeři následovalo osobní volno. Celou dobu jsme
si házeli s raketami, které za letu hezky pískají. S raketami jsme si hráli dlouho, až když se začalo
stmívat tak jsme byli svoláni a sešli jsme dolu k ohništi. Tam nás překvapil Duch Lesa. Oznámil
nám, že letos budeme muset zachránit jeho kamarády duchy a strašidla. Na to je nás potřeba
rozdělit do tří družinek: Nebojsové, Rampušáci a Zlobříci. I tak to nějaký čas určitě zabere, ale
prý to jistě dokážeme. Na tohle jsme mysleli, když jsme za chvíli šli do postelí.

Neděle 12.8.2012
Dnes, 12. 8 jsme byli už všichni vzhůru, když nás
vedoucí šli budit. Po krátkém nástupu jsme se
nasnídali několika kusy vánočky s kakajíčkem. Dostali
jsme ještě trochu času na dovybalení a zbytek
dopoledne byl věnován učení všech možných šifer a
umění s buzolou. Do toho jsme ještě hráli
společenské hry. Po chvíli nás to přestalo bavit, ale
naštěstí, už byl oběd, řízek s bramborovou kaší. Po
dobrém obědě se v táboře objevil stříbrný kořen. To
naznačovalo na přítomnost strašidel. A taky že jo, hned po poledním klidu nás vedoucí vyslali
na výpravu, kde jsme hledali čísla, šli podle azimutu, zapalovali svíčky, odhadovali vzdálenost
stromů a nakonec jsme luštili šifry. To byl nejtěžší oříšek, tím většina zaplnila čas až do večeře.
Snědli jsme všechny výborné boloňské špagety a vrhnuli se na večerní program. Mladší šli do
lesa stavět domečky pro skřítky a starší hráli přehazovanou na hřišti.

Pondělí 13.8.2012
V pondělí nás vyzval k soutěžení Skřítek soutěživý, to je takový skřítek, který při každé hře
podvádí a ještě z toho má vždy radost. Abychom mu to jeho podvádění zarazili, tak jsme s ním
hráli hned několik her! Dopoledne bylo ve znamení hazardních her, celý táborový areál se nám
proměnil v 1 velké kasino a zlaťáky cinkaly všude, kam se člověk jen podíval. Každá družinka si
vydělala pěkných pár penízků a další odměnou nám byl následný oběd – guláš s knedlíkem.
Odpoledne bylo opět soutěžní, neboť porazit Skřítka soutěživého nebyla vůbec jednoduchá
věc, ten se jen tak nevzdal. Nicméně jsme si vyzkoušeli opičí dráhu, procvičili jsme pamět i naši
zručnost a před večeří jsme ještě stihli zajít do lesa pro dřevo. Po večeři nás znovu navštívil
onen skřítek a pokorně přiznal vlastní prohru a odebral se zpátky do lesů, po nástupu nás čekal
zasloužený táborák, kde jsme si opekli buřty a zazpívali spousty písniček, načež se nám podařilo
si doslova „vyzpívat“ o kousek delší večerku.
Úterý 14.8.2012
Úterní ráno jsme zahájili rozcvičkou, která je typická
pro každý všední den na táboře. Před snídaní jsme našli
pentličky, což značilo přítomnost nového strašidla –
Vodníka Kalového. Co je tento tvor zač jsme se dozvěděli
z divadelní scénky na nástupu, z čehož jsme pochopili, že
tento Vodník páchá v místních vodách samou neplechu,
sbírá dušičky, aby nebyl
ve vodě tak sám. Tudíž
jsme se dnes vydali do vodní říše a hledali jsme pro Vodníka
nové mokré ubytování. Pozorně jsme prošli a prozkoumali
zdejší okolí, přičemž jsme došli až do nedaleké vesnice
Jesenice, kde jsme plnili po skupinkách několik úkolů, sháněli
jsme odpovědi na různorodé otázky a největším oříškem bylo
vyměnit obyčejnou sirku u kohokoliv, koho potkáme za
jakoukoliv věc, přičemž jsme nesměli nic připlatit ani nic přidat
navíc. Ovšem všechno jsme splnili, dokonce i naše výměnné
obchody byly velmi úspěšné, neboť jsme ulovili různé věci od
jablíček, přes gumičky, párky, tužky až po sladké bonboniéry. Za odměnu nám byl pak dopřán
rozchod po místních obchodech.

Středa 15.8.2012
Ve středu hned po snídani jsme potkali v našem
táboře opět Vodníka, se kterým nám přišel oznámit, že
si tedy nakonec přeci jen vybral nové místečko na
bydlení, poděkoval nám za pomoc a vyhodnotil
předchozí den. Prozatím vede v družinka Nebojsů, ale
to ještě nic neznamená, neb nejsme ještě ani v půlce
tábora a skóre se mění každý den. Dopoledne jsme plnili
odbornosti Radistu a Kutila, přičemž nejmladší hráli hry v
lese. Po obědě jsme se pak dozvěděli, že dnes nikdo
strašit nebude, protože vyrážíme na puťák. Sbalili jsme si
tedy batůžky a věci na spaní pod širákem a vydali jsme
se k nepříliš vzdáleným Krtům. Ale odpočinek nebyl na
programu, když se spí pod širákem, tak je zapotřebí
udělat spoustu věcí – dojít na dřevo a připravit jej na
oheň, vykopat a vytvořit si ohniště, vykopat záchod daleko v lese, uvařit večeři a připravit si
spaní. Byl to náročný den, ale odměnou nám byl buřtguláš, vytvořený našimi vedoucími a
přímo učebnicová hvězdná obloha.
Čtvrtek 16.8.2012
Ačkoliv dnes ráno nebyl stanoven oficiální budíček a
byla nám odpuštěna rozcvička, tak i přesto jsme se vzbudili
takřka v čas budíčku táborového, tedy v 8 hodin, rozdělali
jsme opět oheň a dali si snídani. Během dopoledne jsme
plnili další odbornost – zdravotníka, což jsme zahájili
zodpovídáním a hledáním otázek v lese a poté nás čekala
přednáška našeho zdravotníka Jirky o ošetřování zraněných, na což si připravil i maskovaná
zranění. Trochu nás vyděsilo jak strašlivě umí vypadat i takovéhle „umělé“ rány, ale naštěstí
všechno bylo jen jako a všichni figuranti ať z řaď
dětských či dospělých dobrovolníků po ukázce
odcházeli v pořádku a po svých. Po ošetřovací
přednášce následoval oběd, který teď na oplátku
připravovala nejstarší děvčata z řad dětí do čehož
nám začalo pršet. Tudíž jsme rychle dojedli, zahladili
po sobě veškeré stopy táboření a vydali jsme se na
cestu zpátky. Pršet naštěstí přestalo, a tak jsme si v
Jesenici mohli dát ještě v klidu kratší rozchod na doplnění sil a teprve poté jsme pokračovali do
tábora, kde jsme se už jen vysprchovali, navečeřeli a šli tentokrát spát dříve než obvykle,
abychom měli dostatečný počet sil do dalších dní.

Pátek 17.8.2012
Dnes po snídani se nám v táboře objevily sušené bylinky, což nás přivedlo k tomu, že
celým dnem nás provede nové strašidlo – Kořínková Babka ;) Té bylo kdysi ublíženo, načež
ztratila zrak a my jsme
se jí rozhodli pomoct, neboť je
to moc hodná bytost!
Dopoledne jsme podnikli cestu
za zrakem, která byla
vyznačena fáborky, ale problém
byl v tom, že většina
družinky měla zavázané oči
takřka po celou dobu
cesty a zbytek, který viděl
„slepé“
navigoval.
Nebyla to jednoduchá cesta,
navíc obohacena o
několik úkolů, ale na konci nás
hned čekal obídek v
podobě výborné rajské, na
kterou už jsme ovšem
měli oči opět odkryté a právem
jsme si začali vážit
toho, jaká viditelnost nám je za
normálního
stavu
poskytnuta. Po obědě jsme pak
sháněli různorodé bylinky a následně z nich vařili mocný lektvar, na který byl úplně speciální a
velmi dlouhý postup, nicméně jsme vše našli, takřka přesně dle receptu jsme vše připravili a
Kořínková Babka si z něj teď přes noc vyrobí výluh a položí si jej na noc na oči, ráno se nám
přijde ukázat a my jen doufáme, že už se neprobudí do tmy, ale že už na své zachránce (na nás)
konečně uvidí.
Sobota 18.8.2012
V sobotu ráno jsme se
probudili
do
krásného
slunečního dne a hlavně v
půlce tábora. Po krátké
rozcvičce se k nám na
snídani přidal Vovsík Žravý!
Naběhl do jídelny, kradl jídlo
pití, no prostě bída. Nakonec se nám Vovsík rozplakal a
požádal děti, jestli by mu nepomohli pomoci. Děti souhlasili a po snídani jsme se vydali do lesa
shánět pro Vovsíka jídlo, které předchozího večera ztratil. Jen co jsme mu nasbírali jídlo, tak
jsme mu sehnali zeštihlovací pás a nakonec jsme mu museli pohlídat jídlo, jelikož si musel na
chvíli odskočit. Po obědě jsme získávali jablka pro našeho
Vovsíka a poté následovala ukázka hasičské Scanie, která se
za námi přijela podívat až ze Zličína. Následovalo stříkání a
hrátky s vodou. Na večer jsme se vydali k ohništi, kde jsme
pěli při kytaře a opékali buřty. Večer přišla Bludička a
následovala noční hra. Po dlouhém dni jsme se vydali do
postýlek a nechali jsme si zdát hezké sny :)

Neděle 19.8.2012
Ačkoliv byla dnes neděle, tak nás ráno čekala rozcvička, ale nebyla to obyčejná
každodenní rozcvička, byla totiž netradiční! Namísto nás dneska cvičili hlavně vedoucí a ne ve
cvičebních úborech, ale ve vlastních pyžamech. Byla to rozcvička veselá a rytmická. Po snídani
se nám podařilo nalézt novou indícii, kterou byl hrnec s odcizenými předměty, což tu nemohl
nechat nikdo jiný než „Zašupšák“ a ten nás pak provázel i celým dnem. Dopoledne jsme se
střídali na stanovištích, kde jsme si mimo jiné vyzkoušeli i střelbu ze vzduchovky a také
trefování ( v tomto případě už bez zbraní ) svého Zašupšáka v podobě našich vedoucích a
praktikantů. Přes poledne se již udělalo pěkné horko a nebe bez mráčků nám předpovědělo, že
to vydrží celý den, proto jsme celé odpoledne strávili koupáním a plněním etapy u nedalekého
rybníka. A jelikož počasí bylo opravdu krásné, tak si pro nás večer vedoucí připravili klasický
letní kulturní program v podobě letního kina. Na jednu z našich chatek jsme vypnuly
prostěradla, připravili dataprojektor a na programu byla oblíbená česká pohádka „S čerty
nejsou žerty“, která se tak stala i naší pohádkou na dobrou noc.

Pondělí 20.8.2012
Zahájení nového týdne proběhlo v podobě plnění hned 2 etap v jednom dni. Dopoledne
jsme strávili s Vědmou chatrční, to je ohromně chytré a čtivé strašidlo, takže nás poučovala o
řezání pilou, sekání sekyrou, balení batohu na
cesty, pochod dle azimutu a orientaci na mapě.
Všechno jsme si v zápětí vyzkoušeli i v praxi
(samozřejmě za dozoru) a na závěr první půlky
dne jsme zakončili v jídelně, kde nám pan kuchař
připravil oběd v podobě ryby s brambory. Polední
klid jsme trávili převážně v chládku a ve stínu,
poněvadž dnešní teploty byly přímo tropické.
Jakmile odbila 14. hodina a s ní konec klidu, tak
jsme se převlékli do plavek, přivítalo se s námi nové strašidlo – Jezinka dětskomilná a její
soutěže jsme pak sehráli u vody. Večer jsme hry ještě dohrávali v táboře a unavení sluníčkem i
hrami jsme šli spát bez řečí a včas do svých chatiček.

Úterý 21.8.2012
Po včerejších dvou etapách nám dnes Duch lesa, dal
volno a tak jsme vyrazili na výlet do železničího muzea v
Lužné u Rakovníka. Vláčky se nám moc líbily a asi nejhezčí
byla ukázka krásného modelu železnice. Posléze jsme se
vydali do Rakovníka, abychom prozkoumali krásy místního
náměstí. V tomto parném dnu jsme se rozutekli do cukráren a těšili jsme se, až se vykoupeme v
rybníku kousek od tábora. Jenže počasí nám nepřálo a po celém parném dni se náhle zamračilo
a chytl nás velký slejvák. Po cestě vláčkem jsme dorazili do tábora, kde jsme se převlékli a vrhli
se na večeři. Po večerním nástupu nás čekal Videostop, barvení triček a pak šupky dupky do
postýlky.
Středa 22.8.2012
Ráno nás ještě před budíčkem probudila pořádná průtrž mračen, která pročistila vzduch,
neboť poslední dobou tu bylo neskutečné horko !!! Sluníčko s dešťovými mraky se střídaly
během celého dopoledne, proto se náš program odehrával převážně pod střechou, v jídelně.
Po poledním klidu jsme se pěkně odpočatí vydali pomáhat
Kapradince zlatokvěté, strašidýlku, kterému ublížil jeden
velký pták a my jsme se rozhodli to tak nenechat.
Odpoledne jsme tedy podnikli cestu do ptačího hnízda,
která byla plná nástrah. Nakonec jsme se tam ale přeci jen
dostali a zlého opeřence jsme tam přemohli! Večerní
program pak pokryla dlouho očekávaná diskotéka v
jídelně, kde jsme se protancovali až do času večerky.
Čtvrtek 23.8.2012
Čtvrteční rozcvička se nám hodila více než kdy předtím, protože
nás čekal sportovní den. Hned po snídani se v celém táborovém areálu
objevila různé stanoviště, mezi něž patřilo např.: hraní kroketu, kopání
na branku, střelba ze vzduchovky, hod diskem, chůze na chůdách apod.
Odpoledne jsme pak sportovali u vody i v ní, trochu jsme se osvěžili,
trochu opálili a večeři jsme stihli
tak tak, ale přece! Po večerním
nástupu se pak konala nejedna
velká událost, všichni vedoucí,
praktikanti i technická četa byli dětmi pozváni na cca
trojnásobnou svatbu aneb přihlíželi prvním dětským
láskám a vzájemným táborovým sympatiím.

Pátek 24.8.2012
Páteční den byl naším posledním dnem etapovým a zároveň i posledním kompletním
dnem letošního tábora. Po rozcvičce se v táboře objevil nečekaný binec, ne takový, který tu
děti vyrábí každý den, ale tentokrát to byl bordel
strašidelný, který způsobil tzv. Hromburác Ničivý,
poslední strašidlo, kterému jsme čelili.
Dopoledne nás provedl bludištěm a územím
Pakanů, což jsme všechno překonali a po obědě
jsme s ním pak pokračovali opět dalšími hrami v
táboře i okolním lese, po odehrání všeho
připraveného jsme objevili truhlu, v níž byla
sladká odměna a u ní přiložené dnešní výsledky.
Pátečním vítězem se staly Rampušáci! Po večeři
nám Duch lesa poděkoval za pomoc při
zachraňování ohrožených strašidel a jednotlivé
družinky vyhodnotil, přičemž vyšlo najevo, že
absolutním vítězem celotáborové hry se stala
družinka Nebojsů, na záda jim dýchali
Rampušáci a jim zase Zlobříci. Všichni členové
družinek měli oprávněnou radost a byly jim
rozděleni strašáci, což je zdejší měna, kterou
děti byly obdarovány po každém dni a dnes je
konečně mohly použít. Jídelna se nám na chvíli proměnila na veřejné tržiště, kde si děti za své
„strašáky“ nakoupily spoooooustu hraček. Dále bylo v plánu si u táboráku udělat Rej strašidel s
duchařskými maskami, které jsme si
vyrobili z přivezených prostěradel, ale
počasí nám bohužel zhatilo plány,
spustila se přeháňka, tudíž se náš večerní
program přesunul do jídelny. V jídelně už
tou dobou dávno nebylo tržiště, ale
začala plnit funkci tančírny. Děti tedy
měly ještě jednu příležitost si pořádně
zatančit a o chvíli později než normálně
se šli, pro letošek naposledy, všichni
uložit do svých chatiček.
Zápis provedla Bára Kolková

L i p e n c e
Je obyčejná sobota 15. září, 7 hodin a u hasičárny se schází družstvo mladších dětí. Po
středečním tréninku kdy celé odpoledne pršelo a my nemohli trénovat se počet
přihlášeních družstev ze 3 rázem změnil na 1 družstvo. A to se vydalo směr Lipence
poprvé v tranzitu. Mladších dětí jezdí vždy mnoho, proto jezdí vždy autobusem a
tentokrát jeli tranzitem. Po zážitku z auta nás čekali první závody tohoto ročníku. Po
prvním pokusu jsme na 4 místě a družstvo se rozhodlo svůj čas zlepšit a vystoupat
výše. Ale jak už to bývá, když člověk něco hodně chce tak se to nepovede a tak tomu
bylo i u nás. Nejdříve předčasný start, poté nezapojení béčka a výsledný čas 25,13 což
zlepšení rozhodně nebylo. Po ukončení mladší kategorie jsme smutně koukali na
tabuli s výsledky, kde stálo u našeho SDH 6 místo. Vedoucí Katka a Jessica sice
povídali, že je to dobré na první závody ale nám se výsledek tak dobrý nezdál.

Zličínsk
Zličínský
čínský dvojboj
Každoročně pořádáme na Zličíně závody pro nás a sbory s celého okolí. Jinak tomu
nebylo ani v sobotu 22. září. Jediný rozdíl byl v tom, že se vše konalo ve sportovním
areálu v sousedních Třebonicích, jelikož zličínské hřiště, tradiční místo konání, bylo
obsazeno fotbalovým zápasem. Třebonické sportoviště se od rána plnilo závodníky.
Celé dopoledne soutěžili děti ve „Dvojboji“ – požárním útoku a štafetě dvojic. Náš
sbor reprezentovalo hned několik družstev. V kategorii přípravek jsme měli 1
družstvo, další dvě družstva bojovali v kategorii mladších a 1 družstvo starších.
Přípravka a družstvo Zličín A vystoupali na post nejvyšší a to pro zlatou medaili,
mladší Zličín B obsadil krásnou 5 příčku a starší jim s celkovým druhým místem
statečně konkurovali. I přes ranní nepřízeň počasí nakonec zavítalo na hřiště i sluníčko
a panovala pohodová závodní nálada. Děkujeme všem fanouškům, a těšíme se na
další ročník.
Zápis provedl Jiří Brabenec

Memoriál Jany Dobiášové
Závody se konali v Třebonicich 23. 9. 2012. Jako první v běžela přípravka kde jsme
naše zástupce neměli. Hned potom běželi mladší kluci: Luky M., Jára, Adam Č, Honza
V., Filip a bráchové. Po chlapcích následovali mladší holky:Léna, Eliška a Linda. Po
ukončení mladších kategorií nastoupili naši starší kluci, tam běželi: Kuba, Fífa, Karel,
Tomáš. Na závěr přišla řada na starší
holky tam běžela Kazi a Verča. Po
odběhaní bylo superfinále Fífa proti
holce o celkového vítěze. Bohužel
vyhrála holka z Třebonic. Nakonec bylo
vyhlášení a jelo se do hasičárny.
Zde jsou výsledky:

MELICHAROVÁ Lenka

20. místo s časem 48,24

MINAŘÍKOVÁ Linda

11. místo s časem 33,47

MELICHAROVÁ Eliška

10. místo s časem 31,51

SCHWARZOVÁ Veronika

7. místo s časem 21,25

KAZIMOUROVÁ Lucie

6. místo s časem 18,97

ČERVENKA Adam

8. místo s časem 20,63

KOCIÁN Šimon

22. místo s časem 29,61

KOCIÁN Jan

27. místo s časem 36,02

FOREJT Filip

19. místo s časem 26,85

MELICHAR Lukáš

5. místo s časem 19,46

VÁLEK Jan

10. místo s časem 20,94

ŽALUD Jaroslav

7. místo s časem 20,61

VRŠECKÝ Karel

9. místo s časem 18,93

VONDRÁČEK Tomáš

6. místo s časem 18,32

KOPECKÝ Filip

1. místo s časem 16,28

KABEŠ Jakub

7. místo s časem 18,80

Zápis provedla Lucie Kazimourová

Hasičské soustředění
Ve dnech 6 a 7 října se v hasičárně
uskutečnilo

podzimní

soustředění

zaměřené na nácvik braňáku, který nás
za týden čeká. V sobotu jsme trénovali
ZPV. Zkoušeli jsme uzle, topog.značky,
hasičáky,

zdravovědu

atd…

Samozřejmě nás čekalo i několikrát
velké kolečko, kde vedoucí zjiš´tovali
zda ten braňák vůbec uběhneme.
Okolo 17 hodiny se z úst vedoucí
ozvalo již dlouho očekávané slova“
máte až do večeře volno“. Po večeři
malí koukali na pohádky a mz větší
hráli kulečník. Okolo 20 hodiny jsme se
vydali na hřiště za hasičárnou, kde na
nás čekalo lovení skřítků a záchrana
Sněhurky. Po tak náročném dni jsme
se už všichni těšili do svých spacáků na
zasloužený odpočinek. V neděli ale již
od rána pršelo a tak následoval
náhradní program – výlet do muzea
pražských

tramvají

ve

vozovně

Střešovice. Nebyli tam ale pouze
tramvaje ale staré autobusy, fotky,
figuríny a další zajímavosti. Bylo to
moc fajn a všem se nám tam líbilo.
Zápis provedl Filip Kopecký

ZPV - BRAŇÁK
Víkend 13. a 14. října jsme byli na ZPV ( braňáku) v Lochkově.

SOBOTA
Když jsme tam přijeli, tak byla trochu zima, ale po nějaké době začalo svítit sluníčko. Na
nástupu si Zličín A vylosoval startovní číslo 10 a Zličín B 7. Zličín B byl složen ze tří zličínských
dětí a jednoho kluka z Chodova. Nakonec Zličín A (Kuba, Janek, Filip, Jára, Tomáš) skončili na
3. místě a Zličín B (Veronika, Lucka, Karel a
Vojta) běžel jen mimo soutěž, jelikož jsme
byli 4. Ale i tak jsme dostali diplom za účast,
alespoň něco. Celí den byl moc fajn.

NEDĚLE
Neděle

patřila

kategorii

mladších

a

přípravce. Sjelo se 37 družstev z celé Prahy,
aby změřili své síly na 6 stanovištích. Po
počátečním

chaosu

s vylosováním

startovních čísel jsme zjistili, že na start
jdeme cca tak za 3 hodiny. A proto jsme se
vydali na procházku po Lochkově a okolí
abychom si tím zkrátili čas do startu. Okolo
12 hodiny vyrazilo naše první družstvo na start a pak už to šlo v rychlém sledu. V rozmezí 20
minut odběhla všechny naše družstva. Po doběhnutí na nás v cíli čekala sladká odměna
v podobě tatranky. Pak už jen následoval slavností nástup a odjezd domů. A jak že jsme
vlastně dopadli – přeci takto:

ZLIČÍN A1

3. místo

(Luky M., Adam K., Vendy, Áďa K., Honza)

ZLIČÍN A2

21. místo

(Honza Č, Honza K., Míša P., Míša K., Luky H.)

ZLIČÍN B

4. místo

(Kuba, Adam Č., Filip, Šimon, Eliška)

ČERTÍCI – PŘÍPRAVKA

29. Místo

(Lenka, Adélka M., Dan, Verča, Anička)

Halloween po česku

31.

října

jsme se sešly u

hasičárny a nastoupili všichni do
autobusu

a

jely

do

obory

Hvězda. Jen co jsme dorazili na
místo jsme vyběhly z autobusu a
začaly si hrát. Za pár minut nás
vedoucí rozdělili do skupin, ve
kterých jsme běžely orientační
závod lesem. Po hodině jsme se
musely vrátit a odevzdat lístečky
s body, které jsme získaly během
závodu. Po sečtení bodů se
rozdaly ceny a odebraly jsme se
k autobusu. U hasičárny na nás čekaly rodiče.
Zápis provedl Karel Vršecký

Memoriál M. Habadové
Dne 2. listopadu jsme se zúčastnili memoriálu Marty
Habadové ve Stromovce. Soutěžilo se ve 4 kategoriích
mladých hasičů. Ráno jsme dorazili na místo, kde nás hala
přivítala závanem tartanu. Po prezenci jsme se odebrali na
rozcvičku. Začínala kategorii mladších dívek a mladších
chlapců. Následně dostali mladší volno a starší měli prostor
pro trénink překážek. Po proběhnutí na dráze začal ostrý
pokus. Po posledním protnutí cílového paprsku, již zbývalo
zapsat pořadí účastníků. Za několik desítek minut tu bylo
vyhlášení. Všichni spokojení se svým výsledkem odjeli zpět
do Zličína hasičským autobusem.

Adéla Kožená

26,05

59. místo

Adam Košnář

20,34

34. místo

Adam Červenka

21,45

46. místo

Honza Válek

21,78

47. místo

Filip Forejt

23,66

62. místo

Verča Schwarzová

18,90

88. místo

Kuba Kabeš

15,90

26. místo

Filip Kopecký

16,11

29. místo

Janek Hubáček

16,35

33. místo

Tom Vondráček

16,97

44. místo
Zápis provedl Janek Hubáček

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
Tak jako loni a mnoho let před tím jsme i letos 8. listopadu vyrazili na pozvání Zličínské školy
na lampiónový průvod po městské části. Sešli jsme se u školy a vyrazili směr úřad městské
části. Zde na nás čekala paní starostka, která předávala lízátka. Od úřadu jsme to vzaly kolem
malého rybníčka do třešňovky a okolo parku zpět ke škole. My společně s našimi vedoucími
jsme se oddělili u parku a šli do hasičárny, kde na nás čekal teplý čaj a koláčky.

OTEVÍRÁNÍ PARKU
Jednoho dne jsme se místo schůzky vydali do nedalekého parku, abychom se
zúčastnili slavnostního otevření další části pro starší děti. Naše účast byla povinná,
jelikož se několik našich členů podílelo na výběru herních prvků umístěných právě
v této části. Park slavnostně otevřela naše nová paní starostka Koropecká,
přestřižením pásky, kterou drželi naše děti. Poté pronesla několik slov a pak jsme
konečně mohli nové herní prvky ozkoušet. Celá akce trvala přibližně 30 minut.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA

Dne 8. prosince jsme uspořádali ve Zličínské sportovní hale
mikulášskou nadílku. V hale byli pro děti připravené různé
soutěže jako například: hod míčkem na čerta, hádání pohádek,
hádání jídla dle
chuti

a

jiné

podobné

hry.

Každé

dítě

muselo mít papírek, a když vykonal soutěž tak
dostal na razítko a když jich mel 5 tak šel ke
stánku a tam si vybral hračku, která se mu líbila. Pak to přišlo! Volání Mikuláše a čertů…...
Volali jsme ho nějakou chvíli a pak přišel,
ale s ním i dva čerti a anděl. Čerti běhali po
hale a chytali zlobivé děti zatím, co Mikuláš
s andělem

začali

dětem

za

básničky

předávat banány a balíček čokolády. Okolo
18 hodiny jen zbývalo uklidit halu a počkat
si zase rok na další mikulášskou.

Zápis provedla Verča Schwarzová

Poslední dětská schůzka v prosinci byla ve
znamení blížících se vánoc. Sešli jsme se jako
na schůzku a děti přinesli občerstvení a
dárečky, které dali pod vánoční stromeček.
Když už bylo občerstvení na stolech,
limonáda nalitá mohla začít tombola, kde
každé dítě dostalo 3 výherní losy. Po
tombole následovali soutěže a najednou
se ozval zvoneček, světla zhasla a do
místnosti stoupil ježíšek. Rozdal nám
dárečky, které byli pod stromečkem, pak již
následovala diskotéka, při které přicházeli
rodiče a my museli domů.

Zápis provedla Lucka Kazimourová

HOROLEZECKÁ STĚNA

23. ledna se naši starší děti s některými vedoucími vydali na horolezeckou stěnu na Smíchov.
Původní obavy a strach z výšky však předčilo nadšení a všichni se vrhli na zeď. Někteří vylezli
s chutí až na vrchol hned na poprvé a někdo potřeboval pokusů víc. Děti si vyzkoušeli i jištění
mezi sebou ale lepší bylo, když je jistili vedoucí. Nakonec se to podařilo všem a určitě se tam
rádi vydáme znova a v hojnějším počtu.

Zápis provedla Dáša Grauová

SLONÍKOV
23. ledna jsme se rozdělili na dvě skupiny. Mladší
s přípravkou jeli s Miladou a Katkou do Sloníkova na
Nových Butovicích a starší na horolezeckou stěnu na
Smíchov. Když jsme přišli do Sloníkova musela Katka
koupit vstupenky a domluvit kam si máme dát věci.

Potom jsme se převlékli, přezuli a vběhli do
zábavné zóny Sloníkova. Byli zde různé
atrakce

například

trampolíny,

bazének

s míčky, hrad zábavy, klouzačky a jiné
podobné atrakce.

Při odchodu nám vedoucí rozdali kinder vajíčka a
slíbili, že se sem opět brzy přijedeme podívat.

Zápis provedl Honza Válek

SPECIALIZACE
V průběhu letního tábora jsme se pilně vzdělávali, abychom mohli předposlední den
tábora pod dohledem odborné komise složit zkoušky
ke specializacím ZDRAVOTNÍK a RADISTA.

Složení komise:

ZDRAVOTNÍK

Kateřina Orgoníková – zdravotnice
Jiří Brabenec – zdravotník
Kristýna Houžvičková – zdravotní sestra

Specializaci ZDRAVOTNÍK získali:
Lucie Minaříková

Tom Vondráček

Lucie Kazimourová

Jan Válek

Janek Hubáček

Adam Košnář

Složení komise:

RADISTA

Josef Orgoník – starosta SDH
Petr Lödar – spojka SDH
Pavel Houžvička – zástupce velitele SDH

Specializaci RADISTA získali:
Jan Válek
Eliška Melicharová
Lukáš Melichar
Linda Minaříková
Vendy Říhová

19.
20.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

8.11.1993
16.6.1996
3.5.1996
18.7.1994
5.5.1995
27.7.1998
19.3.1998
20.3.1998
15.6.1996
6.5.2000
21.10.1999
2.8.2002
26.8.2002
10.3.2004
16.11.2002
1.6.2004
25.11.2002
16.8.2000

datum nar.

Na MSH předáno dne:

BRABENEC Jiří
BRABENEC Ondřej
LÖWINGEROVÁ Tereza
VONDRÁČEK Daniel
VRŠECKÁ Andrea
MINAŘÍKOVÁ Lucie
KABEŠ Jakub
KAZIMOUROVÁ Lucie
GRAUOVÁ Dagmar
HUBÁČEK Jan
VONDRÁČEK Tomáš
VÁLEK Jan
KOŠNÁŘ Adam
MELICHAROVÁ Eliška
MELICHAR Lukáš
MINAŘÍKOVÁ Linda
ŘÍHOVÁ Vendula
VRŠECKÝ Karel

příjmení, jméno

všechny uvedené odznaky byly získány dne:
datum:
PREVENTISTA
JUNIOR

8/11

8/11

8/11

8/11
8/11

8/04
8/04
8/05

ODBORNOSTI
VELITEL

STROJNÍK

STROJNÍK
JUNIOR
podpis člena ORM:

ZDRAVOTNÍK

8/12
8/12
8/12
8/12

8/12

8/12

8/06

RADISTA

SPOJKA
podpis vedoucího KMH:

8/12
8/12
8/12
8/12

8/09
8/06
8/09 8/06 8/06
8/07
8/09
8/09
8/07
8/09 8/06
8/06 8/07
8/09
8/07
8/08 8/07
8/08
8/07
8/08
8/09
8/09 8/08
8/09
8/09
8/08
8/09
8/09
8/08
8/12

PRŮZKUMNÍK

SPECIALIZACE
TÁBORNÍK

ZÁCHRANCE

INSTRUKTOR

CVIČITEL

ZLIČÍN
STŘELEC

Zápis o získání odznaků můžete provést dvojím způsobem:
- pokud byly získány v jednom datu, zapište ho do rámečku a získané odznaky označ křížkem
- do kolonek získaných odznaků vepište datum jejich získání ve tvaru měsíc/rok (např.03/12)

KUTIL

SDH:

PREVENTISTA

KRONIKÁŘ

ZÁZNAM O ZÍSKÁNÍ ODZNAKŮ ODBORNOSTÍ MLADÝCH HASIČŮ

KUCHAŘ

TECHNIK

HORY
Dne 26. ledna, začal náš jedno týdenní horský výlet
ve Velké Úpě. Já, Václav Donát, přijel o něco dříve
z vlastních hor, takže nemůžu popsat cestu ze
Zličína, ale můžu tu popsat, jak byl majitel penzionu
U Lanovky ochotný a nechal mě počkat v chatě,
dokud nedorazila hasičská výprava.
Když výprava dorazila, stačilo jen rozdělit
pokoje, vybalit a vyrazit na sjezdovky. Celý
týden jsme si mohly užívat skvělého bílého
sněhu, stavění sněhuláku, ale i kopečků pro
nějaké to bobování, skvělého jídla i počasí. Po
večeři bylo v jídelně většinou živo, ať to bylo
hraní společenských her, promítání filmu či živá kapela.

V tomto týdnu nechyběl ani

každoroční výšlap na Sněžku, bohužel a chvála bohu, jsme to museli zakončit v restauraci na
Růžohorkách, posezením na sladkých, borůvkových knedlíkách a pití. Po jídle následovala
horká čokoláda a ostrý
sešup

na

lopatách

k chatě. Tam už čekala
sprcha a teplé jídlo.
Zbytek týdne ubíhal na
sjezdovkách
horším

s trochu

počasím

než

doposud, ale i tak jsme
si to myslím užili, pak
už zbývalo jen zabalit,
zaplatit a vyrazit domů.

Zápis provedl Václav Donát

UZLOVKA
I. KOLO
Dne 9. března 2013 se sešlo družstvo starších a mladších žáku na první kolo uzlování. Když
jsme přijeli na hasičárnu do Řeporyj, kde se uzlovka konala převlékli jsme se a šli jsme na
prezenci. Zde nás zkontrolovali a poslali do klubovny. Zde na nás už čekali rozhodčí, dva
uzlové stojany a 5 provazů. Nakonec obsadilo družstvo mladších žáku 24. a 29. místo a
družstvo starších žáku 2. místo což pro starší znamenalo postup na městské kolo, které se
uskuteční za 14 dní ve Stodůlkách. V jednotlivcích se nám dařilo takto:
mladší

starší

Filip Forejt

22. místo

Jakub Kabeš

17. místo

Jan Válek

37. místo

Lucie Kazimourová

14. místo

Zápis provedl Jakub Kabeš

UZLOVKA
MĚSTSKÉ KOLO

Dne 16. března jsme se vydali do Stodůlek
na druhé kolo uzlovky, na kterou postoupili
jen starší. Když jsme tam dorazili, přivítal nás
maskot rady mládeže – modrý sloník. Po
několika hodinovém čekání na nás konečně
přišla řada. Tentokrát se nám to moc
nepovedlo, a proto jsme skončili až na 8.
místě. Bohužel to bylo úplně poslední místo.
Po vyhlášení jsme odjeli domů.

Zápis provedl Karel Vršecký

BRIGÁDA

Je tu jaro a s ním i pravidelný úklid v hasičárně. Sešli
jsme se v neděli 24. března vše mohlo začít. Myli jsme
poháry, uklízeli skříňku v klubovně a na závěr došlo i na
kuchyň

s koupelnou.

Úklid se nevyhnut ani skládku kde skladujeme věci na
tábor a dokonce ani regálům v garáži, kde skladujeme
sportovní materiál. Za necelé 4 hodiny jsme uklidili, co se
dalo a s heslem že s hadrem v ruce jde všechna špína
pryč jsme se rozešli.

NOC S ANDRSENEM

Ve dnech 5. – 6. dubna 2013 pořádala
místní knihovna ve spolupráci námi Noc s
Andrsenem. Nejdříve se děti sešli v
knihovně a rozdělili se do družstev, ve
kterých pak následně vyráběli své strašidlo.
Když už měli všichni vytvořené své strašidlo
a knihovna začínala být malá, jak se tam
všichni proháněli, přesunuli jsme se do
hasičárny, kde na nás čekali soutěže. Okolo
9 hodiny nás paní knihovnice pozvala zpět
do knihovny, kde nám přečetla pohádku na
dobrou noc. Některým se ještě nechtělo
spát a tak udělali naši vedoucí diskotéku,
která pomalu přešla ve večerku. Ráno
nastalo vyhodnocení a odchod domů.

SOUSTŘEDĚNÍ
JARO
Tak jako každý rok i letos se před sezonou uskutečnilo soustředění mladých hasičů. Soustředění
se tentokrát konalo u zličínské hasičárny. K dispozici jsme měli i ovál v Třebonicích a travnatou
plochu u depa metra.
Ve čtvrtek ráno se sešli mladší děti a přípravka. Po rozloučení s rodiči si každý našel své místo na
spaní v klubovně a šlo se běhat. Mladší zůstali za hasičárnou a přípravka odjela do Třebonic, kde
trénovali štafety. Po trénování se všichni vždy těšili na skvělé jídlo od Petra Brabence.
V pátek bylo stejné horko jako předchozí den, a tak se všichni už od rána těšili do bazénu.
Dopoledne šli mladší děti trénovat do Třebonic štafety a přípravka za hasičárnou trénovala
požární dvojice a překážky. Odpoledne přípravka vyrazila na metro a mladší zůstali za
hasičárnou. Večer konečně přišel čas na všemi očekávaný bazén. V bazénu se všichni vymáchali
do sytosti. V pozdních hodinách, když jsme se autobusem vraceli zpět k hasičárně všichni
unaveně klimbali.
V sobotu se počasí zkazilo. Na soustředění dorazili i starší děti a šli trénovat požární útok. Ve
větrném počasí jsme s mladšími dětmi a přípravkou jeli na metro. Dopoledne jsme trénovali
ctifácký útok, odpoledne dvojice. Dlouho jsme na metru kvůli počasí nevydrželi a v podvečer
jsme se vrátili zpět do hasičárny. Večer všichni unaveni počasím zalehli do spacáků a sledovali
pohádku.
V neděli, poslední den soustředění šli
mladší a přípravka trénovat požární
útok. Počasí se opravdu nevydařilo
a tak jsme vše trénovali jen na
sucho. Starší trénovali útok ctif na
metru. Po vydatném obědě se šlo
na delší procházku. V odpoledních
hodinách si pro děti přijeli rodiče a
všichni byli rádi, že to ve zdraví
přežili.

STAVĚNÍ MÁJE
A

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
A je tu zase 30. duben a s ním pálení čarodějnic. Mladší děti hezky
ozdobily májku, holky udělali pěknou čarodějnici a kluci stavěli
hranici a připravovali
hřiště. Po 16 hodině
se na

hřišti

začali

scházet lidi a neuběhla
ani hodina a hřiště
bylo plné do posledního místečka. V 17 hodin
začali soutěže pro děti, které zajišťovali mladý
hasiči. Okolo půl sedmé se vyhlásili vítězové o
nejlepší čarodějnici a pak už jen zbývalo, aby dospěláci postavili májku. Po dlouhé snaze
postavit májku se povedlo, a tudíž zbývala poslední
věc dnešního odpoledne zapálit hranici. Tuto čest
měla sama pani starostka MČ Zličín p. Koropecká. A
pak už se po hřišti nesla vůně pečeních buřtů, které
mělo každé dítě zdarma.

ZÁVODY ŘEPY
Je sobota 18. 5. 2013 a nás
čekají poslední závody před tak
již očekáváním Plamenem. V 7.
30 jsem se sešli u hasičárny a
koukali, kde jsou mladší děti
s přípravkou. Po chvilce jsme se
od Pepy dozvěděli, že mladší ani
přípravka nejedou kvůli počasí.
Je pravda, že již od pátečního
večera se déšť ještě nezastavil a
tudíž bylo vše dost mokro. My
starší ale chtěli vyrazit, jelikož to jsou naše letošní jediné závody. Po náročném nakládání
veškerého materiálu, který snad v hasičárně je jsem konečně dorazili do Řep. Kde se to
hasičema jen hemžilo. Po prezenci a slavnostním nástupu jsme čekali, než odběhla kategorie
mladší a pak jsme přišli na řadu
my. Po né moc příliš zdařeném
útoku jsme skončili na 5. místě
z 8 družstev. Chvíle čekání jsem
si zpříjemňovali koukáním na
útoky našich holek a chlapů,
kteří nám ukázali, jak se to má
správně dělat. Po vyhlášení
výsledků již nezbývalo nic jiného
než naložit materiál a vyrazit
domů.

CELOROČNÍ ČINNOST
2012 / 2013
Letní tábor

Zličínský dvojboj

1. OKRUH

2. OKRUH

Specializace
Halloween po česku
Memoriál M. Habadové
Lampiónový průvod

3. OKRUH
4. OKRUH

I. KOLO HRY PLAMEN
V sobotu 25. 5. 2013 jsme měli sraz v 6:30 hodin u hasičárny. Sešli jsem se tam komplet
kromě Melicharů ti na nás čekali na novém závodišti ve Stromovce. Hnedka po příjezdu nás ve
Stromovce přivítal déšť. Ale my jsme na vodu zvyklí a proto jsem se již začali chystat na první
disciplínu. Štafetu CTIF umíme, a proto jsem neváhali hnedka ostatním sborům ukázali kdo že
to je Zličín. Po štafetě nás čekali požární dvojce a hned na to navazovala štafeta 4 x 60 metrů.
Už jen zbývalo odběhat oba útoky a můžeme vyrazit domů. Jenže počasí které se během
dvojic uklidnilo opět ukázalo své tmavé stránky a začalo pršet. Útok CTIF se nám moc
nepodařil a náš boj o medaili byl ztracen. Po útoku CTIF jsme byli na celkovém 6 místě a druhé
družstvo na 13 místě. Před poslední disciplínou a tou byl požární útok začalo tak hustě pršet
že naši vedoucí rozhodli že připraví základnu sami a mi pak prostě jen přijdeme na start. A
opravdu se tak stalo. Chudák Katka s Luckou skládali základnu a my byli schovaný pod
altánem. Na poslední chvíli jsem jen přiběhli stoupli na start a vyběhli. Čas, který se zastavil na
časomíře 20,10 byl náš nejlepší čas za několik let a my se tím pádem vrátili do hry boji o
medaili. Druhému družstvu se bohužel útok moc nepovedl, ale rozhodně nebyli jediný.
Družstva, které byli ve vedení soutěže dopadli ještě hůře. A tak už nezbývalo nic jiného než jít
na nástup a hrdě si vyslechnou vyhlášení výsledků: Zličín A - 3. místo a Zličín B – 13. Místo

Zápis provedli Lukáš, Honza a Verča

POLABSKÉ
ŠEDESÁTKOVÁNÍ
A je to tady! 1. 6. pro mladší poslední závody před prázdninami, 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 mladší dívky. Zkusily jsme si překážky a
hadice. Pak to začalo naostro. Šimon, Filip, Luky a Honza se snažili o co nejlepší výsledek, ale
bohužel zde byl vidět nedostatek tréninků na tuto disciplínu. Nejlépe si vedl Luky který skončil
na 9. místě. Pak už následovali děvčata. Lindě s Eliškou se bohužel nedařilo, a tudíž nejlepší
umístění v této kategorii zajistila Eliška a to 13. místo. Na závěr přišla řada na starší holky,
kde za náš sbor bojovala pouze Verča. 13. místo ze 14 asi nebyl zrovna její sen. A kluci na tom
byli podobně nejlépe si vedl Tomáš, který se umístil na 14. místě. Na závěr už jen chybělo
předat ceny a vyrazit směr Praha.

Zápis provedli Lukáš,
Honza, Linda, Filip a
Verča

DĚTSKÝ DEN
Ve středu 5. června se místo klasické schůzky konal dětský den. Hřiště za hasičárnou se
proměnilo ze sportovního s překážkami na zábavné s různými disciplínami. Soutěžilo se
například v hádání postaviček z pohádek, kimovce, lovení ryb, hod kroužkem na cíl ale i
v hádání co potřebuje hasič s sebou k zásahu. Po zdolání všech stanovišť následovalo
vyhlášení vítězů a odměny pro každého závodníka. Pak už nezbývalo nic jiného než počkat na
rodiče a vyrazit směr domov.

Zápis provedl Ondra Siebert
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V sobotu 22. 6. starší děti naposledy před prázdninami

provětraly útokové hadice, namočily savice a smyly

prach z koše. Jen 7 závodníků a dva vedoucí totiž vyrazili

na útoky do Horních Měcholup. Formu všichni očekávali,

když to byly závěrečné závody jara, a očekávání se potvrdilo

jako správné. Po podařeném pokusu s časem pod 17

předběhl Zličín jen tým z Kostelce. Druhé místo je super
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a doufejme, že starší neusnou na vavřínech a další

úspěchy se budou na podzim jen hrnout.

1
5

