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Seznam mladých hasičů v ročníku 2013 / 2014

Přípravka:

Mladší team:

Starší team:

Balíček Matyáš

Červenka Adam

Hubáček Jan

Buřič Václav

Forejt Filip

Černý Jan

Červenková Anna

Horák Lukáš

Černý Jakub

Houžvička Štěpán

Houžvička Lukáš

Košnář Adam

Christov Samuel

Kabeš Filip

Martinů Jiří

Kožená Veronika

Kocián Šimon

Melichar Lukáš

Martinů Pavel

Kožená Adéla

Říhová Vendula

Melicharová Adéla

Kudrnáč Michael

Schwarzová Veronika

Procházka Adam

Melicharová Eliška

Válek Jan

Vosála Tomáš

Melicharová Lenka

Vondráček Tomáš

Minaříková Linda

Vršecký Karel

Piková Veronika

Žalud Jaroslav

Staňková Natálie
Vosálová Tereza

Vedoucí:

Instruktoři:

Orgoníková Kateřina

Löwingerová Tereza

Šiklová Milada

Brabenec Ondřej

Houžvičková Kristýna

Donát Václav

Kolka Michal

Klímová Lucie

Brabenec Jiří

Minaříková Lucie

SPECIALIZACE
V průběhu letního tábora jsme se pilně vzdělávali, abychom mohli předposlední den
tábora pod dohledem odborné komise složit zkoušky
ke specializaci STŘELEC.

Složení komise:

STŘELEC

Michal Kolka – člen JSDH
Josef Orgoník – starosta SDH
Vladimír Malý – držitel střeleckého průkazu

Specializaci získali:

Adam Košnář

Adam Červenka

Eliška Melicharová

Šimon Kocián

Vendy Říhová

Veronika Schwarzová

Karel Vršecký

Jan Válek

Filip Forejt

Jan Černý

Jaroslav Žalud

Jakub Černý

LETNÍ TÁBOR
Je sobota 10. 8. a tak nastal i čas na zahájení našeho letošního tábora. V Hostivici jsme se rozloučili
s našimi rodiči a známými a všichni táborníci se pak odebrali společným autobusem na Račí Hrad,
který je na dalších 14 dní naší přechodnou adresou.
Rozdělili jsme si pokoje a chatičky, vybalili jsme si věci a
vrhli jsme se na seznamování! Nejprve nám byl představen
celý areál Račího Hradu a následně i veškeré dospělácké i
dětské osazenstvo. Jakmile se setmělo, tak se na obloze
objevil ohňostroj, všichni jsme se daným směrem rozeběhli
a na místě nás čekalo představení, které nás uvedlo do děje celotáborové hry. Shlédli jsme
svatební obřad princezny Arabely s Petrem Mayerem, který byl nečekaně přerušen zlotřilým
Rumburakem, čarodějem první kategorie, který řádí v Říši pohádek. Rumburak začaroval ženicha
Petra a následně unesl Arabelu pomocí kouzelného pláště, proti tomuto plášti a kouzelnému
prstenu neměli ubozí svatebčané šanci, a tak prostřednictvím
Fantomase poprosili děti o pomoc v boji proti Rumburakovi.
Děti s pomocí nadšeně souhlasily a od zítřka se tak budeme
snažit najít společnými silami princeznu Arabelu a potrestat
nezbedného čaroděje Rumburaka. Je neděle a my začínáme
pomáhat najít Arabelu. Dnes jsme museli pomoci Požárníku
Samovi, kterému jsme pomáhali získat nazpět kdysi samozřejmou fyzickou kondici pomocí
vytvrvalého tréninku. Ještě předtím jsme se ale navzájem poznávali ve svých družinkách, do nichž
nás mocný čaroděj Vigo zařadil během noci a ráno tak bylo každému jasné ke které skupince patří.
Vznikly zde tedy 3 družinky, a sice Umpalumpové, Šmudlové a
Šmoulové, které nesou žlutou, červenou a modrou barvičku. Do barev
každý z nás nafasoval i tričko a kšiltovku, ve kterých jsme následně
vytvořily společné fotky. Nastal náš první všední den na táboře, který
se zde – na táboře liší od dnů víkendových především tím, že ráno nás
čekala rozcvička. Dopoledne jsme si procvičovali naši mušku, zacílení
a trefu, neboť jsme si na jednotlivých stanovištích vyzkoušeli např.
střelbu

ze

vzduchovky,

hod

granátem,

petanque

apod.

Po obědě nás navštívil pohádkový Rumcajs, který nás seznámil se svým velkým trápením, a sice šlo
o to, že mu někdo ukradl jeho pověstný loupežnický klobouk. Namísto něj zůstal na obvyklém
místě pouze vzkaz od zlodějského Rumburaka. Rumcajs byl bezradný, a tak se mu děti rozhodly
pomoci. Cesta po stopách klobouku nebyla snadná, ale díky nalezení stop a indicií jsme se dostaly
až ke vzdálené zřícenině hradu Petršpurk, kde jsme našli nejen zakopaný klobouk, ale i poklad
někdejších majitelů dnes již zašlého hradu. Hledání bylo nesnadné, chtělo to spoustu času i energie
a tak jsme jen tak tak stihli večeři a šli jsme dokonce i celkem dobrovolně dříve spát, neboť únava,
která na nás po celém dni dolehla byla silnější než my. V úterý na nástup dorazila malinkatá
návštěva v podobě Pavoučka Štěstíka, který se také doslech o hodných dětech, které pohádkám
pomáhají, a tak toho přišel využít. Pavouček nám pověděl, že mu Rumburak v noci zničil jeho
velikááánskou pavučinu, kde bydlel s celou svou rodinou. Během celého dopoledne jsme se tedy
snažili naučit více o soukání a tvorbě pavoučích sítí,
abychom jí tak pomohli opravit ubohému Štěstíkovi.
Oprava se nakonec podařila a pavouček s celou
velkou rodinou byl zachráněn! Děti si tak vysloužily
odpolední výlet do nedaleké Jesenice, doplnily
sladké zásoby, které ještě večer korunovaly
oblíbené palačinky. Večer nám pak dala dobrou noc
samotná

princezna

Arabela
prostřednictvím našeho filmového plátna v jídelně. Celičkou středu
jsme strávili s pohádkovým Rákosníčkem, se kterým jsme hledali
ztracené hvězdičky. Hvězdičky nad Rákosníčkovým rybníčkem
Brčálníkem přes noc totiž záhadně zmizely, ale my hned věděly, že za
takovou velkou loupeží nemůže být v Pohádkové říši nikdo jiný než
Rumburak ! A taky, že jo! Přes dopoledne jsme tedy více seznamovali
s oblohou, jednotlivými hvězdami a souhvězdími, které jsou vidět na
obloze a následně jsme je pak doplňovali do prázdné hvězdné oblohy.
Po obědě jsme se snažili vzpomenout si na správný a přesný začátek

Rákosníčkovy pohádky, za což nám odměnou bylo večerní letní kino pod nově nalezenými
hvězdami. Čtvrteční den započal jako každý jiný: budíček – rozcvička – snídaně a pak jsme na louce
potkali Makovou panenku jak zamilovaně tančí se svým druhem,
Motýlem Emanuelem. Tančili moc krásně, dokud je nepřerušil náš
známý nepřítel Rumburak, ten aby donutil Makovou panenku
k pláči, tak unesl ubohého Motýla Emanuela. Maková panenka
tak plakala, že jsme ji rozhodně nemohli nechat na holičkách a
tak jsme se po celý den snažili najít ztraceného Emanuela na
základě různých stop a zároveň jsme vyráběli nové korále pro
Makovou panenku, aby přišla alespoň na chvilku na veselejší
myšlenky. Páteční dopoledne jsme věnovali všichni plnění specializace „Střelec“, což zahrnovalo
mimo jiné i střelbu z luku, vrh koulí, šipky a střelbu ze vzduchovky. Posilněni smaženým květákem a
pórkovou polévkou jsme se po poledním klidu věnovali opět celotáborové hře – tentokrát
Gumídkům, kterým opět ublížil zlosyn Rumburak ! Díky kouzlu tohoto čaroděje Gumídci zapomněli
co mohli a tak jsme odpoledne absolvovali cestu, která měla pomoci navrácení jejich paměti.
Sobotní den jsme započali o poznání dříve, protože jsme potřebovali stihnout autobus z Jesenice,
který nás dovezl do Plasů – destinace našeho celodenního výletu. S vybavenými batůžky a
pořádnou svačinou jsme si po skupinkách vyzkoušeli
různorodé aktivity na místní pouti. Zdejší „Velká
louka“ hostila několik desítek pestrobarevných
atrakcí, které lákaly děti všeho věku, pokud jsme se
zrovna netočili, nelétali vzduchem nebo se třeba
nebáli ve strašidelném domě, tak jsme čas trávili u
stánků se sladkými dobrotami. Ve druhé půlce dne jsme se z pouti přesunuli do areálu Plaského
kláštera, kde po celý víkend probíhá dobový jarmark. Shlédli jsme nejen dobové stánky, ale i
ukázky řemesel a sehranou pohádku. Díky velmi teplému počasí a nabitému programu jsme již ke
konci výletu byli všichni parádně unavení a kdekdo tak po zpáteční cestě i usnul. V pondělí ráno se
nám po táboře objevily novinové výtisky táborového týdeníku,ve kterých jsme si kromě uplynulých
událostí početli i o nejnovějších peripetiích ředitelky místní ZOO – Žofky. V ZOO prý nastal chaos
způsobený jakýmsi krkavcem – jakmile jsme se tuto informaci dočetli, tak nám bylo jasné odkud
vítr vane a kdo otevřel klece a přeházel cedulky téměř všem zvířátkům. Náš úkol byl tedy jasný –
zvířata pochytat, správně ubytovat a uvést všechno do pořádku. Další den hned po ránu jsme byli

svědky trestného činu přímo v našem táboře! Při nástupu začal najednou houkat náš autobus,
všichni jsme se k němu rozběhli zjistili příčinu. Zlodějem byl samotný pohádkový Krteček. Při
vyšetřování jsme zjistili, že to ale krteček nemyslel vůbec tak špatně, jak to ve skutečnosti
vypadalo, za všechno mohl opět náš společný nepřítel – Rumburak, který Krtečkovi rozbil jeho
parádní autíčko. Moc se nám za své ranní činy omluvil a my jsme tedy zoufalému Krtečkovi hned
vše odpustili a víc mu to už nevyčítali. Je úterý a nás probudila rozcvička ve velmi speciální podobě,
na plac nastoupila celá řada zvířat v čele s Žofkou – ředitelkou ZOO. Byli jsme mile překvapeni,
protože to znamenalo, že rozcvička bude jiná a lehčí
než jindy, nešlo o žádný běh ani cviky, ale zatancovali
jsme si společně se zvířátky! Hned poté nám Žofka
vyhlásila výsledky své etapy a odebrala se zase do
ZOO. Během dopoledne jsme pak začali s plněním
nové etapy, která se týkala Bolka a Lolka, konkrétně
jsme pomáhali, na prosbu Bolka osobně, vyčistit jejich
pohádku o zlotřilý gang, který ji obsadil (samozřejmě nápad nepřišel z jejich hlavy, ale od
Rumburaka, jak jinak…). Kromě několika tematických her jsme dneska stihli shlédnout i přehlídku
dravců, kde nechyběli ani káňata, sokoli, orli, sovy ani supi! Přednáška o nich byla velmi zajímavá a
zakončená menším kvízem, při němž jsme za správné odpovědi dostávali pohledy. Večer nás pak
čekal Pohádkový les, jakmile padla tma, tak se naše družstva vydala do lesa, kde se na jednotlivých
stanovištích odehrávaly pohádky, které jsme měli za úkol správně uhodnout. Díky pohádkám jsme
měli o něco prodlouženou večerku, ale zas nám byl slíbený i posunutý budíček! Středa nám začala
rozcvičkou a snídaní, po čemž samotný galský druid nám spolu s Asterixem přišli oznámit, co se jim
v poslední době přihodilo. Byl jim odcizen recept na kouzelný
nápoj, který všem, kdo jej vypijí dává nadlidskou sílu! Recept
ukradl krkavec, který jej ukryl do medaile za první místo
v letošních olympijských hrách. Nezbývalo nám tudíž nic jiného
než se zúčastnit těchto her a pokusit se vyhrát! Po večeři jsme
shlédli scénku Arabely a Petra, kterým se konečně podařilo stát se
manželi a to především díky naší pomoci, za což nám řádně
poděkovali a my si zasloužili i pořádnou sladkou odměnu. Kromě
sladké odměny jsme dále slavili úspěchy ještě na diskotéce, na
kterou jsme se již po celý tábor těšili, a kde jsme tancovali jako o život!

Čtvrteční dopoledne probíhal v celém táboře převážně úklid, vyhlašování výsledků ze včerejší
olympiády a přípravy na odpolední výlet do Rakovníka. Oběd jsme měli o něco dříve, aby polovina
táborníků, která jela vlakem stihla spojení z Jesenice. Ve městě jsme se pak všichni sešli, posilnili
jsme se hromadně zmrzlinou na účet SDH Zličín a vydali jsme se vstříc dlouho očekávanému
rozchodu po obchodech v centru Rakovníka. Úspěšně jsme zde utratili poslední zbytky našeho
táborového kapesného za různé hračky, dobroty i suvenýry. Na závěrečný sraz dorazili překvapivě
všichni správně a včas a tak jsme se už jen posilnili svačinou a odebrali jsme se pomalu k táboru. Po
večeři jsme měli nástup, na kterém jsme se už museli rozloučit s většinou pánské částí vedoucích,
neboť nás jeli reprezentovat na Mistrovství České republiky v požárním sportu. Už je tady pátek!
To znamená, že už musíme balit a taky, že už si ale vůbec nemusíme ani trochu stýskat, protože
rodiče
uvidíme
zítra.

už
Ale

každopádně je
to

ještě

celistvý
táborový den,
tudíž probíhá
stále v táborovém hracím duchu. Dopoledne bylo zasvěceno převážně odměňování všech dětí za
účast v celotáborové hře. Děti byly vypuštěny do kouzelného bludiště v lese, kde nešlo jen o to
najít cestu zpět, ale dalším oříškem bylo najít cestu k vyhlédnuté hračce,kterých bylo v prostorách
bludiště rozmístěno několik desítek. Ale jelikož bylo veškeré přelézání i podlézání striktně
zakázáno, tak bloudění k hračkám nebyla vůbec snadná věc, naštěstí jsme na to měli ale dostatek
času a tak si každý odnesl nejednu hračku dle vlastního výběru. Odpoledne nás čekali dílničky a po
večerním videostopu už jsme se jen přesunuli do svých postýlek, abychom nabrali sílu na to zítřejší
balení. Dneska jedeme domůůůůůů! Ale kdo si myslel, že už nebude rozcvička, tak se šeredně mýlil
– proběhl budíček, rozcvička i snídaně přesně tak, jak jsme si tu na to zvykli. Akorát potom už se
nehráli žádné hry, ale začalo velké balení, což nebyla žádná sranda. U každého pokoje dozoroval a
pomáhal někdo z vedoucích, praktikantů a tak doufáme, že docílíme toho, že každé dítě přiveze
domů minimum cizích věcí. Pak už jen oběd a pak už hurá domů do náručí našich drahých rodičů,
prarodičů, tetiček, strýčků či jiných vyzvedávačů. Další tábor se nám chýlí ke konci, tak si můžeme
všichni na chvíli oddychnout a začít pomalu vymýšlet tábor příští.

ZÁVODY LIPENCE

V sobotu 14 září jsme se zúčastnili závodů v Lipencích. Mladší družstva
bojovali co jim síly stačili ale bohužel zasáhla zde vyšší moc a při velice
dobře rozběhnutém útoku přestala fungovat mašina…. Náš strojník
Pepa i přes veškerou snahu nedokázal rozbité mašině domluvit a tak
jsme si půjčili mašinu od kamarádů z Řep. Na tuto mašinu odběhlo
druhé družstvo. Starší nastoupili ke svému pokusu s mašinou Řeporyj a
doufali, že dnešní smůlu si již vybrali mladší. Nakonec jsme obsadili ve
starší kategorii 2. místo a mladší 5. a 7 místo.

Zličínský dvojboj
Dne 21. 9. 2013 jsme pořádali ve Zličíně závody. Mladší a starší kategorie běhali
štafety dvojic a požární útoky neboli Zličínský dvojboj. Mladších družstev se zúčastnilo
12 z ostatních sborů + naše přípravka a 11 starších družstev. Ze Zličína startovali dvě
družstva mladších + přípravka a jedno družstvo starších. Starší se umístili na 7. místě,
přípravka 1. místo a mladší obsadili 1 a 9 místo. Závody se povedly, počasí nám přálo,
nepršelo a všem se moc líbilo. Děkujeme všem fanouškům, a těšíme se na další
ročník.

Zápis provedla
Veronika Schwarzová

Memoriál Jany Dobiášové
Dne 22. 9. 2013 se konali závody v Třebonicích. Soutěžilo se v běhu na 60 m
s překážkami. Po neskutečně dlouhém běhání přípravky došla konečně řada i na
mladší kategorie kde nás reprezentoval Adam Červenka, Filip Forejt a Linda
Minaříková. Mladší kategorie byli odběhané dost rychle a tak konečně mohla přijít na
řadu i kategorie starších kde za náš sbor bojoval Karel Vršecký, Tomáš Vondráček a
Veronika Schwarzová.

Zápis provedl Adam Červenka

Sportovní den na Gutovce
V sobotu 28. 9. jsme se konečně vypravili do Strašnic do sportovního centra Gutovka.
Zde na nás čekal den plný adrenalinu ale i zábavy. Nejprve jsme vyzkoušeli naší zdatnost
na horolezecké stěně, poté lanové centrum a na závěr na nás čekal minigolf. V pauzách
mezi jednotlivými zábavami jsme si užívali hrátek ve vodním světě či na dětském hřišti.
Plánovaný příjezd jsme protáhli o dvě hodinky, ale to nám rozhodně nevadilo.

Hasičské soustředění
Ve dnech 5 a 6 října se v hasičárně uskutečnilo podzimní soustředění zaměřené na
nácvik braňáku, který nás za týden čeká. V sobotu nás vedoucí rozdělili na družstva jak
poběžíme a začal nácvik. Každý vedoucí dostal na starost jedno družstvo, kterému se
celý víkend věnoval. Kromě nácviku topografie, střelby za vzduchovky, uzlování, požární
ochrany a zdravovědy nás čekalo několik her a hlavně trénink běhu. V neděli každý z nás
odcházels hlavou plnou nových poznatků a bolavých nohou. Snad se to ale vyplatilo a
my za týden za zaříme na Braňáku v Suchdole.

ZPV - BRAŇÁK
Víkend 12. a 13. října jsme se zúčastnili závody požárnické všestrannosti v Suchdole. V sobotu
závodili dorost a starší děti a v neděli soupeřili družstva mladších dětí a kategorie přípravka.
Boj to byl napínaví až do poslední chvíle kdy konečně starosta MSH prozradil výsledky. Během
doby kdy jsme čekali na start nebo na závěrečný nástup jsem hráli různé hry a dělali blbosti
v autobuse. Což ocenili naši vedoucí pořádným řevem, kdzž se nám povedlo polít několik
sedaček a zaneřádit celý bus.

Halloween
po česku
6. listopadu jsme místo schůzky vyrazili do Hvězdy na orientační závod dvojic. Čekal nás běh
s baterkami, jelikož už byla tma dle mapy po hvězdě, kde jsme hledali body zakreslené
v mapě. Závod byl omezen časem a to 1 hodinou takže nejen že jsme hledali dle mapy, ale
navíc jsme si museli hlídat čas. Závodilo se ve 3 kategoriích. My měli zástupce ve všech.
Nejmladší účastnicí byla Eliška Orgoníková, která běžela s tátou Pepou. Po sečtení výsledků
následoval nástup a předání cen vítězům. Pak už jen zbývalo nasednout do autobusu a vydat
se směr hasičárna k rodičům.

LAMPIÓNOVÝ PRUVOD

11. 11. jsme se sešli u sportovní haly a naší povinnou výbavou měl být lampión. Chystali jsme
se totiž na lampiónový průvod. Po setkání nám Katka s Miladou rozdali svítící tyčinky a řekli
důležité pokyny a pak už jen zbývalo vyrazit. Cesta vedla okolo hlavní silnice po cestě až
k novému sídlišti Metropole. Skrze sídliště a poté jsme sešli po dlouhém schodišti do parku na
prameništi, kde na nás čekali naši muži y výjezdové jednotky. Ti měli za úkol bezpečně odpálit
ohňostroj a dohlédnout na to aby nic neshořelo. Po krásném ohňostroji jsem se vydali do
hasičárny, kde na nás čekal již teplý čaj a koláčky. Poté co jsme vše vypili a snědli jsme se
vydali směr domov. Však už také bylo dost hodin a na většinu z nás doma ještě čekali úkoly.

MIKULÁŠSKÁ
BESÍDKA
Tak jako každý rok tak i letos dorazili čerti do zličínské haly. Ale nepředbíhejme. Děti si mohli
vyzkoušet chození na chůdách, opičí dráhu, povalení kuželek míčem, nebo trefit čerta míčem.
Za získané soutěže dostali děti razítka a razítka vyměnili za hračky nebo jiné dárky. Poklidné
soutěžení narušili dva čerti, kteří vběhli mezi děti. Naštěstí byl nablízku Mikuláš s andělem,
aby čerty uklidnili. Děti za básničku nebo písničku dostali balíček sladkostí a pomeranč. Rodiče
s dětmi, které neodnesl čert, odešli s úsměvem domů.

Zápis provedla Lucie Minaříková

Vánoce jsou tady. 18. prosince jsme se naposledy sešli v
roce 2013, abychom společně oslavili vánoce. Každý z
nás přispěl něčím dobrým k občerstvení, ozdobili jsme si
stromek, soutěžili jsme a byla i každoroční tombola. Poté
přišel Ježíšek a rozdal nám dárečky. Na závěr večera
nechyběla ani každoroční diskotéka.

HORY
Co by to bylo za zimu, kdybychom nejeli na hory. První setkání se sněhem nám zajistilo zimní
soustředění v termínu od 25. 1. do 1. 2. Letos jsme jeli do již osvědčeného pensionu U
Lanovky ve Velké Úpě. Největší obavy ještě několik dní před odjezdem způsobovaly sněhové
podmínky a počasí. Zřejmě jsme si ale nějak zasloužili změnu, neboť počasí se nad námi
smilovalo. Udeřily mrazy a některé dny dokonce sněžilo. Celý týden poskytovaly sjezdovky i
běžecké stopy dostatek sněhu. Letošní výlet nevedl pouze přes hřebeny na vrchol Sněžky, ale
cestou přes Pec pod Sněžkou, odkud jsme rádi vyzkoušeli novou lanovou dráhu na Růžovou
horu. Na "Růžohorkách" došlo i na tradiční kyselo a borůvkové knedlíky. Celý týden
zpříjemňovaly večery nad společenskými hrami a zpívání s naší horskou kapelou. Celý týden
se povedl na jedničku a pevně věříme, že počasí letos dovolí ještě alespoň jednodenní
návštěvu hor.

Dětská část výpravy na Růžohorky

UZLOVKA
I. KOLO

A je to tady - první závody v roce 2014. Tyto závody se uskutečnily u nás v hasičárně. Což pro
nás znamenalo výhodu, že nemusíme nikam cestovat a trávit tak spoustu času přejezdem na
druhou stranu Prahy. Měli jsme nástup ve 12 hodin. Po příchodu jsme se převlékli a už nás
volali. Zličín na start, sotva jsem odložili mikiny už jsme měli v ruce provazy a motali jsem co
se dalo. Po vymotání z těch všech uzlů jsme nakonec skončili v kategorii starších na 15 místě.
Mladší si vybojovali 12. a 22 místo. Což na postup na městské kolo bohužel nestačilo ani
jednomu družstvu. V kategorii jednotlivců soutěžili

Mladší

Starší

Filip Forejt

11. místo s časem 22,90

Eliška Melicharová

24. místo s časem 35,16

Karel Vršecký

23. místo s časem 21,32

Veronika Schwarzová

24. místo s časem 21,53

NOC S
ANDRSENEM
Ve dnech 28. – 29. března 2014 pořádala místní knihovna ve spolupráci námi Noc s
Andrsenem. Nejdříve se děti sešli v knihovně a rozdělili se do družstev, ve kterých pak
následně malovali obrázky zvířat. Když už měli všichni domalováno 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 pozvali zpět do knihovny, kde nám přečetla pohádku na
dobrou noc. Některým se ještě nechtělo spát a tak nám vedoucí pustili pohádku na dobrou
noc, která donutila zavřít očíčka i ti největší nespavce. Ráno nastalo vyhodnocení a odchod
domů.

BRIGÁDA
V měsíci březnu a dubnu jsme odpracovali spoustu brigádnických hodin. Nejprve bylo potřeba
připravit pozemek nacházející se při ulici Strojírenská pro teréní úpravy, aby zde mohlo
vzniknout nové hřiště pro sportovní přípravu jak malých, tak dospělých hasičů. V loňském
roce zde již provedli dospělý hasiči demolici tesko objektu a naše letošní práce spočívala v
celkovém uklidu, vysbírání odpadků, kamení a kusů zdiva, úpravy keřů a stromů. Když bylo vše
hotovo, mohli jsme se zaměřit na blížící se pálení čarodějnic.

STAVĚNÍ MÁJE
A
PÁLENÍ
ČARODĚJNIC
Jaký by to byl 30. duben, kdyby se na Zličíně nekonalo pálení čarodějnic? Správně, nebylo by
to ono. Proto jsme letos, tak jako každý rok v toto tradiční datum, uspořádali pálení
čarodějnic a stavění máje v okolí naší hasičské zbrojnice.
Posledního dubna se brány hasičského hřiště otevřely, především dětským návštěvníkům,
těsně před pátou hodinou. Právě pro děti bylo v tuto hodinu připraveno několik soutěží o
drobné ceny a soutěž o nejhezčí čarodějnici. Každé dítě navíc zdarma dostalo pití a špekáček,
který si mohlo opéct na některém z menších ohníčků. Když se okolo sedmé hodiny vynášela
májka před hasičárnu a připravovaly se poslední detaily před samotným stavěním, hřišti za
hasičárnou málem „praskaly švy na plotě.“ Samotné stavění máje se pod vedením zkušeného
„velitele stavby“ Pavla Houžvičky povedlo bez jediného zaváhání a vysloužili jsme si i příjemný
aplaus od všech přihlížejících.
Když nad střechami okolních domů vlály barevné fábory z právě postavené májky, byl nejvyšší
čas na podpálení hranice s čarodějnicí. Tohoto úkolu se ráda ujala naše paní starostka JUDr.
Marta Koropecká. Májka stojí, oheň hoří a nám všem nezbývá, než si užít poslední dubnový
večer, jak se sluší a patří. Pohodovou atmosféru ještě zpříjemnilo skutečně vydařené počasí,
hudební doprovod od kapely Zlomené pádlo a několika dalších muzikantů i rekordní počet
vás, účastníků celé akce, kteří se nebojíte přijít mezi ostatní lidi a dokázat tak, že na Zličíně
rozhodně to žije…

Zápis provedl Jiří Brabenec

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.
Vzhledem k nízkému počtu dětí se nakonec soustředění uskutečnilo jen od pátku 2. – do neděle
4. Května. Z původně plánovaných 25 dětí dorazilo pouze 15 statečných.
V pátek jsem hnedka po složení věcí v hasičárně vyrazili do Třebonic na tartanový oval
potrénovat štafety. Po štafetě 4 x 60 metrů následovala štafeta požárních dvojic, a když už to
vypadalo, že nás vedoucí chtějí dolikvidovat hnedka první den objevila se za plotem Milada
s obědem. Oběd v podobě domácích hamburgerů opravdu bodl a byl pěkným zpestřením.
Počasí přálo a tak jsem v Třebonicích vydrželi až do 16 hodin kdy nás z Třebonic vyhnal déšť.
Odpolední program byl zrušen a nahrazen relaxací v solné jeskyni.
Sobota byla už od rána deštivá a nepříjemně chladná. Takže z původně nabitého programu jsem
dopoledne zvládli dotrénovat jednotlivé úseky štafet a odpoledne se sál v hasičské zbrojnici
přeměnil na improvizovanou základnu, kde jsme trénovali cvakání na požární útok. Večerní
program měl jasný cíl. Umýt se a trochu si odpočinout a zarelaxovat v Berounském aqvaparku.
Nedělní počasí se trochu umoudřilo, a proto nám dovolilo vyrazit za hasičárnu a potrénovat
útoky s vodou. Po obědě už nezbývalo nic jiného než uklidit materiál a prostory našeho
soustředka a vypravit se domů.

O Chlumecký pohár
8. května jsme vyrazili na naše první jarní závody, kterých se s dětmi pravidelně
zúčastňujeme. Závody se konali v Chlumci nad Cidlinou takže cesta byla dlouhá a děti se dost
nudily. Samotným závodům předcházelo mnoho hodin tréninků a víkendové soustředění. V
Chlumci jsme si chtěli ověřit, zda se příprava vyplatila. A opravdu ano. Po povedených
štafetách následoval pěkný požární útok a mladší děti vybojovali 7. místo z 12 družstev. Tak
snad ještě stihneme dotrénovat nedostatky, abychom na Plamenu dopadli o něco lépe.

ZÁVODY ŘEPY
Je sobota 17. 5. 2013 a nás čekají poslední závody před tak již očekáváním Plamenem. V
pořadí druhé závody byly v duchu požárních útoků, které pořádal sbor ze sousedních Řep.
Konaly se na travnaté ploše před úřadem MČ. Soutěžilo se ve všech kategoriích. Sice to byla
dřina, ale to naše výkony neovlivnilo. Mladší děti i v sestavě, která byla složená ve středu na
tréninku z důvodů účasti našich dvou dětí v ŠVP. Překvapivě zabojovali a obsadili 3. místo. Tak
snad máme vše potrénováno a za týden se rozhodne, kdo bude v Praze nejlepší…..

CELOROČNÍ ČINNOST
2013/ 2014
Letní tábor

Zličínský dvojboj

1. OKRUH

2. OKRUH

Specializace
Halloween po česku
O Chlumecký pohár
Lampiónový průvod

3. OKRUH
4. OKRUH

I. KOLO HRY PLAMEN
V sobotu 24. 5. 2014 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 nám
řekli vedoucí, ať se převlékneme a že půjdeme k prezenci. U prezence kde jsme byli s Luckou
Klímovou jsem dostali náramky na ruce. Pak už jsme najednou stáli na startu štafety 4 x 60
metrů. První štafeta nic moc a druhá vybojovala 2. místo. Pak přišli na řadu požární dvojce
kde jsem vybojovali 1. Místo. Po delší pauze kdy se přestavěla dráha jsme se vydali na štafetu
CTIF. Poté následoval útok CTIF a pak už jen královská disciplína. Celý den jsme bojovali s SDH
Dolní Měcholupy a SDH Řeporyje o zlato. Vedoucí celý den říkali že můžeme jen překvapit
jelikož jsme na poslední schůzce zjistili že naše dvě největší esa nejedou a tudíž nás spojili
s přípravkou. Ale my si řekli, že to vedoucím ukážeme a tak jsme bojovali jako Lvi. Před
poslední disciplínou jsme pochopili, že naše snaha byla bohužel málo. V tu chvíli ale přišel
obrovskej vichr a rozbil nám oba altány. Katka zavolala, že máme odejít do autobusu a zůstat
tam. A co náš druhý pokus útoků? Asi po 20 minutách přišla Katka do autobusu s tím, že se
vedoucí shodli an tom že k druhého pokusu nenastoupíme vzhledem k počasí. Nás to sice
mrzelo, ale rozhodnutí vedoucí h bylo platné. Když se vichr uklidnil Zjistili jsem že ostatní
družstva k druhým pokusům nastoupili a my věděli, že medaile je pryč. Na nástupu jsme
zklamaně poslouchali výsledky, když najednou zaznělo že máme bronzovou medaili. Byli jsme
moc šťastný a vedoucí koukali jak z jara…. Takže se to nakonec podařilo.

Zápis provedl Adam Červenka

DETSK
DETSKY
TSKY DEN
Je středa 4. června a nás čeká dětský den, který pro nás připravili naši vedoucí. Po příchodu
nám Katka sdělila, že je potřeba abychom převzali pohotovost na hasičárně místo dospělých
chlapů. V tu chvíli byl první skupině vyhlášen poplach a tak se přesunuli k hasičské scanií.
Druhá

skupina

mezitím

nacvičovala

jak se co

nejrychleji

dostat do

hasičárny, co

na sebe

obléknout,

sbalit

hadice,

projet

autem

složitou

dráhu a na

závěr

vybalit

proudy

C.

dva

Celá ta dráha

byla na čas a i s dokonalými Katky připomínkami. Po necelé hodině jsem se vyměnili s první
skupinou, kde nás čekal výklad a ukázka toho co kde v autě najdeme a poté nás náš starosta
Pepa svezl scánií. Po příjezdu nás již čekala Katka s výsledky, jak jsme dopadli. Pak nastalo
předání cen a odchod domů. Prostě jedno suprové odpoledne v hasičárně.

Zápis provedl Václav Buřič

LETNÍ SLAVNOSTI
V sobotu 7. června jsem se sešli okolo 12 hodiny u hasičárny. V hasičárně jsme naložili
již připravené věci na letní slavnosti, které se konají na fotbalovém hřišti FC Zličín. Po
příjezdu na hřiště jsme začali připravovat naše stanoviště se soutěžemi. Pro děti jsem
měli připravené bludiště, kde měli sledovat obrázky, poznat správné telefonní číslo na
hasiče, shodit vodou či míčkem plechovku a jiné různé soutěže. Ten den bylo opravdu
teplo, takže na závěr došlo i dlouho očekávanému osvěžení v podobě vystříkání
hasičské tatry do prostoru hřiště. Po tak náročném odpoledni jsme ještě stihli
navštívit místní kolotoče a poslechnout si pár písniček slavné skupiny Michala Davida.

PŘÍRODOVĚDNÝ DEN
Je neděle 22. června a my máme poslední schůzku.
Pravidelně se loučíme před prázdninami v hasičárně ve
středu, ale letos nám vedoucí naplánovali výlet do pražské
Zoo.
hnedka

Vyrazili

jsem
ráno

hasičským busem. Po
příjezdu do zoo zaplatili vedoucí vstupné a mohli jsme
vyrazit. Starší děti dostali rozchod a my mladší šli
společně. Po cestě jsem viděli spoustu zvířat a asi nejvíce
se nám líbili lední medvěd a sloni. Když jsme došli do
horní části čekal tam na nás oběd a poté následovala jízda
vláčkem. Když jsem prošli celou zoo dostali jsem na
hodinu rozchod v dětské zoo kde se nám moc líbilo. Po
hodině vyhlásila Katka s Luckou výsledky soutěží a
odměnili nás. Pak jsem už jen nasedli do busu a probudili
se u hasičárny. Dnešní den byl moc nároční ale pěkný.

Zápis provedli sourozenci Červenkovi

