Seznam mladých hasičů v ročníku 2014 / 2015

Přípravka:

Mladší team:

Starší team:

Buriánek Ondřej

Červenka Adam

Bittara Radovan

Červenková Anna

Houžvička Lukáš

Forejt Filip

Houžvička Štěpán

Kocián Šimon

Holub Patrik

Christov Samuel

Kožená Veronika

Hubáček Jan

Kačer Ondřej

Kudrnáč Michael

Košnář Adam

Kavka Jáchym

Melicharová Eliška

Kožená Adéla

Melicharová Adéla

Melicharová Lenka

Melichar Lukáš

Turin Daniel

Minaříková Linda

Říhová Vendula

Vosála Tomáš

Piková Veronika

Štekl Filip

Raisová Veronika

Válek Jan

Vosálová Tereza

Vršecký Karel
Žalud Jaroslav

Vedoucí:

Instruktoři:

Orgoníková Kateřina

Löwingerová Tereza

Šiklová Milada

Klímová Lucie

Houžvičková Kristýna

Donát Václav

Brabenec Jiří

Minaříková Lucie

Jiráček Vojtěch

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

Složení komise:

ZDRAVOTNÍK

Kateřina Orgoníková – zdravotnice
Jiří Brabenec – zdravotník

Specializaci ZDRAVOTNÍK získali:
Eliška Melicharová
Lukáš Melichar
Vendula Říhová
Filip Forejt
Jaroslav Žalud
Složení komise:

TÁBORNÍK

Josef Orgoník – starosta SDH
Vojtěch Jiráček – člen výjezdové jednotky

Specializaci TÁBORNÍK získali:
Eliška Melicharová
Lukáš Melichar
Filip Forejt
Jaroslav Žalud
Tomáš Vosála
Lenka Melicharová
Samuel Christov
Radovan Bittara

LETNÍ TÁBOR
V době od 10. – 24. 8, jako každé prázdniny jsme vyrazili na tábor. Letos jsme se, ale
vydali na neprozkoumanou Českou Sibiř, konkrétně do Miličína. Jako
první, po příjezdu do naší táborové osady TOM, miličínští galové
vyložili svojí bagáž a ubytovali se.
Naším

letošním

úkolem

bylo

porazit římany. Typujete správně,
naše celotáborová hra byla na
motiv Asterixe a Obelixe. Těchto 14
dní jsme se moc užili, i když skoro
pořád pršelo a my do rybníku, který jsme měli hned
pod nosem nestrčili ani prst. Letošní novinkou byla
právě funkce služby. Oddíly si službu měnily vždy
po poledním klidu. Služba pomáhala například v
kuchyni s nádobím, s úklidem tábora, starala se o
dřevo při táboráku a hlídala poslední zbylé
čutorky s kouzelným nápojem. Ale našli jsme si i
čas na výpravu do Tábora, kde jsme navštívili

místní ZOO, či náměstí a historické centrum města. A také jsme si našli čas na zábavu i
v osobním volnu řada galů využila míče, sportovní materiál i deskové hry. Největším
trhákem ale letos byly „gumičky“ -> výroba náramků z gumových kroužků (Loom
Bands). Všichni členové družstva Apendixů,
Riskotixů, Argonixů a Gigantixů bojovali ze
všech sil o první místo. Po dvou týdnech
snažení dokázal s naší pomocí Panoramix
uvařit kouzelný nápoj a využít ho na stavbu
jedinečného díla pro Kleopatru. Výsledky
byly na konci tábora velice těsné a každý se
přeci jen dočkal několika
cen,
které
dětem za odměnu věnoval Numerobis za pomoc
při stavbě paláce. Velký dík patří jak vedoucím a
praktikantům, zdravotníkovi, personálu kuchyně
tak všem dětem.

POLABSKÉ
ŠEDESÁTKOVÁNÍ
30. srpna jsme byli na závodech v Pískové Lhotě. Za mladší kategorii běželi - Šimon
Kocián, Filip Forejt, Sam Christov a Linda Minaříková. Za starší děti běžela jen jedna
reprezentantka a to Veronika Schwarzová.

Po slavnostním nástupu začala soutěž přípravky. Bohužel přípravka není nejrychlejší,
ale i tak to odsýpalo. Poté na řadu přišli mladší kluci. Nejlépe z mladších kluků dopadl
Fífa Forejt. Který si doběhl pro 12. místo, dále pak brácha Šimon na 23. místě a náš
nejmenší reprezentant Sam na 27. místě.

Po vyhlášení kluků přišli na řadu dívky a jako jediná reprezentantka této kategorie
Linda, která brala 22. místo. A na závěr Verča, která brala 30. místo. Po celou dobu
závodů probíhala na vedlejším trávníku Podlipanská liga, kde bylo hodně zranění, což
nás neodradilo.

Zápis provedla
Veronika Schwarzová

MEMORIÁL
J. HOLEČKA
V neděli 14. Září 2014 jsme ve složení Šimon, Radovan, Lukáš, Linda, Lenka, Eliška a Filip
zúčastnily závodu v hasičském útoku v kategorii mladší děti v Třebonicích. Na závody jsme
přijeli v dobré náladě s vedoucí Kačkou orgoníkovou. Počasí příliš nepřálo občas zapršelo. Po
rozcvičení nám kačka dala pokyny k závodu. Po prvních pokusech jsme byli na 3. místě, ale do
druhého pokusu jsme dali všechno a závody jsme vyhráli.

Zápis provedl Radovan Bittara

MEMORIÁL J. BEDNÁ E
Jako každý rok patří k našim podzimním závodům Lipence. Tento podzimní den bylo
teplo, což jsme si užívali. Naše výsledky bohužel nebyly tak zářné jak jsme čekali. I tak
jsme si užili tento den s našim družstvem. Mladší obsadili 4. místo s časem 25,06
z celkových 7 družstev. Naše starší děti běželi naposledy za SDH Řepy a obsadili také
4. místo s časem 19,37.

ZLIČÍNSK
ZLIČÍNSKÝ
ČÍNSKÝ DVOJBOJ
V sobotu 27. 9 se konal Zličínský dvojboj na Třebonické půdě. Všichni netrpělivě čekali
na nástup a vylosování čísel. Jako první jsme šli zaběhnout dvojice. A poté se
připravovali na královskou disciplínu a to požární útok. Sice bylo vše perfektní, ale
skončili jsme pod bednou a to na 4. místě. Našim starším se moc nepovedl útok a
skončili na 8. místě, no aspoň nebyli poslední. Ale naše přípravka bodovala a obsadila
1. místo. Doufáme, že se naše závody budou konat v příští roce ve Zličíně a že
obsadíme ve všech kategoriích medailová umístění.

Memoriál Jany Dobiášové
V neděli 28. 9. 2014, jsme se sešli v Třebonicích na šedesátkách. Účastnila se Linda
Minaříková, Eliška a Lenka Melicharovi za mladší dívky. Za mladší kluky pak Šimon
Kocián, Filip Forejt a Radovat Bittara. Za starší chlapce Lukáš Melichar, Patrik Holub,
Karel Vršecký, Adam Košnář. A za starší dívky Veronika Schwarzová a Vendula Říhová.
Tento den bylo pěkně, takže jsme si užili hraní celý den na hřišti. K našemu
překvapení Eliška Melicharová tento závody vyhrála a Lukáš Melichar obsadil 3.
místo. Gratulujeme sourozenecké dvojici!

Naše výsledky:

Melicharová Eliška

19,04

1. místo

Melichar Lukáš

14,47

3. místo

Minaříková Linda

21,58

7. místo

Forejt Filip

18,70

7. místo

Vršecký Karel

18,51

10. místo

Melicharová Lenka

25,22

11. místo

Válek Jan

19,53

14. místo

Bittara Radovan

21,32

14. místo

Kocián Šimon

23,02

15. místo

Žalud Jaroslav

19,56

15. místo

Schwarzová Veronika

21,87

16. místo

Říhová Vendula

25,30

18. místo

Košnář Adam

21,89

21. místo

Štekl Filip

23,61

24. místo

Holub Patrik

NP

28. místo

Soustředění Lučany nad N.
3. 10. – 5. 10. 2014
V pátek 3. 10. jsme se sešli u hasičárny a společně odjeli na chatu Lučanka. Po příjezdu jsme
vyndali věci z autobusu, rozdělili jsme si pokoje a na chvilku před večeří jsme si šli hrát ven na
hřiště. Po večeři jsme udělali hygienu a ulehli do svých postelí. Další den ráno jsme se oblékli,
děvčata si učesala vlasy a šli jsme na snídani. Ke snídani jsme měli švédský stůl. Poté jsme šli
na procházku na Bramberskou rozhlednu. Po návratu na chatu jsme vytáhli obvazy, provazy,
značky a podobně a šli trénovat braňák. Většinu jsme uměli z minulého roku, ale ještě něco
dopilovat bylo potřeba. Po obědě jsme měli polední klid. No nakonec to moc polední klid
nebyl, protože kluci neustále vyhlašovali války. Po poledním klidu jsme opět trénovali,
vystřídali jsme se například na střelbě, přelezu na laně. Před večeří jsme měli chvilku osobní
volno a po večeři jsme se teple oblékli. U vchodu jsme dostali soutěžní kartičku a baterku.
Tento noční závod byl za jednotlivce a na čas. Menší děti běželi s těmi většími. Po doběhnutí
jsme si opět vyčistili zuby a ulehly do postelí. Ráno jsme měli na snídani opět švédský stůl. Po
snídani naši vedoucí připravili celé kolečku braňáku, asi tak jak to bude na závodech. A po
obědě jsme si zabalili kufry, větší děti pomohly menším. Naložili jsme věci do autobusu,
rozloučili si s chatou Lučankou a vydali se směrem k našim rodičům. Po cestě jsme si povídali,
byli odměněni všichni za noční běh i cvičné kolečko braňáku. Po příjezdu opět k hasičárně
jsme se s radostí vrhly do náručí našich rodičů. Bylo to suprové a těšíme se na další rok, kde si
jistě zase užijeme.

ZPV
O víkendu 11. - 12. října jsme se účastnili podzimních závodů, které se odehrávaly
v Kunraticích. Mladší děti jeli v sobotu a my starší v neděli. My hasiči Zličín jsme jeli na
tyto závody s pěti hlídkami. Dvě hlídky starších a tři hlídky mladších. Po velmi časném
příjezdu do Kunratic byla ještě zima. Poté co jsme se trochu rozehřáli a protáhli, čekal
nás nástup. Po nástupu už přišlo jen čekání start. Všichni doběhli v pořádku a tak jsme
se mohli jen těšit, jak dopadne celý závod. Jedna naše hlídka zrovna ta nejmenší si
braňák zaběhla dvakrát. Došlo u prezence k chybě kde je původně napsali jako
přípravka. A když pak vedoucí upozornili na to, že jsou mladší byla hlídka už na trati.
Takže je za odměnu čekala ještě jedna trať. Naši mladší se umístili na 8., 11., 12.
místě. A naši starší na 4. a 8. místě. Bohužel jsme si moc dobrý základ na jaro
nepřipravily.

Hallowe
Hallowee
lloween po česku
Jednoho listopadového večera - na Halloween jsme byli s hasiči v Oboře Hvězda na
orientačním běhu s baterkami. Závod byl časově omezen a to na 1 hodinu. Hlavním
úkolem závodu bylo najít body zakreslené na mapě, což bylo celkem 31 kleštiček a
těmito vyrazit jejich symbol na herní kartu. Vyhrála dvojice, která v časovém limitu
získala nejvíce těchto symbolů - bodů. Závod se běhal ve dvojicích v několika
kategoriích. Nejmladší účastnicí z našeho sboru byla Eliška orgoníková a nejstarší byl
náš starosta Pepa Orgoník. Byla to skvělá zábava, moc nás to všechny bavilo.

Zápis provedl Filip Štekl

Memoriál M. Habadové
8 listopadu jsme tak jako každý rok vyrazily do Stromovky do Holešovic, kde se ve
sportovní hale konal Memoriál Marty Habadové. Bylo tam okolo 800 lidí a přes 500
závodníků. Byla tam kategorie mladší (holky, kluci) a starší (holky, kluci). První běželi
mladší pak starší. Běželo se na 4 dráhy a startovalo se ze startovacích bloků. Každý
závodník měl dva pokusy, takže když se jeden nepovedl druhý byl na jistotu. A naše
výsledky:

Mladší dívky:
MELICHAROVÁ Eliška

čas 18,12

20. místo

MINAŘÍKOVÁ Linda

čas 21,13

50. místo

MELICHAROVÁ Lenka

čas 25,83

67. místo

MELICHAROVÁ Adéla

čas 68,91

73. místo

FOREJT Filip

čas 20,02

59. místo

KOCIÁN Šimon

čas 21,11

71. místo

BITTARA Radovan

čas 22,85

94. místo

CHRISTOV Samuel

čas 24,42

107. místo

ŽALUD Jaroslav

čas 16,53

83. místo

MELICHAR Lukáš

čas 17,11

100. místo

Mladší chlapci:

Starší chlapci:

Zápis provedli Jaroslav Žalud a Karel Vršecký

Lampionový průvod
10. listopadu jsme se sešli u sportovní haly. Každý se svým lampiónem a vyrazili na
večerní průvod Zličínem. Lampionový průvod vedl svatý Martin na koni s přáteli. Po
cestě bylo hodně legrace, někomu chytil i lampión, ale nakonec jsme všichni ve
zdraví, pohodě a dobré náladě došli až do cíle, který byl v parku, nedaleko naší
hasičárny. V parku na nás čekal hezký a velký ohňostroj. Který zajišťovali dospělý
členové naší jednotky. Po skončení průvodu jsme se ještě posilnili v naší hasičárně
dobrými koláčky s povidlovou, tvarohovou, makovou a jablečnou náplní a čajem. Bylo
to hezké a už se těšíme na další rok.
Zápis provedl Šimon Kocián

SPORTOVNÍ
DEN
Dne 20. listopadu jsme uskutečnili trénink na horolezecké stěně v Ruzyni.
Chtěli jsme poznat, jak se cítí horolezci při zdolávání hor. Naše skupina
mladých hasičů byla složena z chlapců a děvčat.

Stěna měla několik stupňů obtížných výstupku. Každy člen byl jištěn lany,
které udržovaly naši vedoucí. Naši vedoucí nám postup lezení tak dobře
vysvětlili, že jsme to všichni uspěšně zvladli. Tento způsob našeho setkaní
se všem líbil a doufáme, že si to zase někdy zopakujeme.

Zápis provedl Edvard Dochev

Mikulášská besídka
6 prosince jsme se sešli v hale FC Zličín, na mikulášskou nadílku. Nejdříve jsme plnily různé
soutěže například: házely tenisák na čerta a trefovaly medicinbalem kuželky, skládaly puzzle
a chodily po chůdách a jiné podobné hry. Potom co skončily soutěže přišel Mikuláš s čertem
a andělem. Pokud jsme neřekli básničku nedostaly jsme balíček se sladkostmi. Na závěr Jirka
s Katkou naložily zbylé balíčky do tranzitu a odvezli je dětem do Hostivického klokánku.
Dětem to určitě udělalo velkou radost a my také měli radost z dobrého skutku.

HAF KOV
Po čase jsme si místo tradiční schůzky v hasičárně jeli zase zablbnout. Jeli jsme do
Hafíkova v Nových Butovicích. Převlékli jsme se, přezuli a vběhli na atrakce. Je tam
spousta trampolín, bazén s míčky, hrad zábavy, klouzačky a jiné podobné atrakce.
Všichni jsme si to moc užily.
Zápis provedl Lukáš Houžvička

Vánoční besídka
17. prosince 2014 jsme se všichni sešli v hasičárně, tentokráte na velkém sále. Byli
zde rozestaveny stoly s jídlem, sladkostmi a pitím. A hlavně velice pěkný vánoční
stromeček s dárkama. Jídlo bylo dobré a chutné. Nejdříve jsme si každý vylosoval
z klobouku 3 lístky do tomboly a čekal, až se ozve naše číslo. Ceny letos byly velice
hodnotné. Po tombole následovala řada soutěží. Po skončení soutěží se ve dveřích
objevil ježíšek a začal rozdávat dárky pod stromečkem. Po předání a hlavně
rozbalení začala diskotéka a ta trvala asi 30 minut. Pak se začalo s úklidem a
následoval odchod domů.

Zápis provedli Karel Vršecký a Jaroslav Žalud

HORY
Poslední týden v lednu je pro nás tradičním termínem zimního soustředění. Jinak tomu nebylo
ani letošní rok. Útočištěm se nám opět stal pension U Lanovky ve Velké Úpě. Při příjezdu nás
přivítalo slunečné počasí a všudypřítomný bělavý sníh, což nám slibovalo parádní týden v srdci
Krkonoš.

Upravené sjezdovky plné sněhu poskytly zábavu všem lyžařům a „lopatářům“. Protažené
stopy otestovali naši běžkařští maratonci a ze sněhu před chalupou vyrostl pod rukama dětí
nejeden sněhulák. Během týdne jsme zvládli každoroční výšlap na vrchol Sněžky. Tentokrát
jsme ji zdolali jinou trasou za pomoci nové lanovky z Pece pod Sněžkou. Cestou nechyběly
borůvkové knedlíky na Růžohorkách ani parádní sjezd na bobech a lopatách k chalupě.

Samozřejmě jsme nevynechali ani skvělé večery s deskovými a karetními hrami, zpívání
s kytarou, bobování nebo hrátky ve sněhu u chalupy. Ve čtvrtek nám večer zpestřil záchranář
Horské služby, který nám zajímavým povídáním přiblížil fungování a činnost Horské služby
nejen ve Velké Úpě a zodpověděl například nejasnosti ohledně tyčového značení na
vrcholcích hor. Škoda že týden je tak krátký a my museli brzy zase zpět do všední Prahy. Tak
Krakonoši, zase za rok… ;)

UZLOVKA
V ŘEPORYJÍCH
V sobotu 14. února 2015 jela 2 družstva na uzlování do Řeporyj, které se konalo
v místní hasičárně. Uzlovky se účastnilo spoustu družstev z celé Prahy. Když jsme
douzlovali, odjeli jsme zpátky do naší hasičárny ve Zličíně. Tam jsme malovali výkresy
na soutěž PO očima dětí a uklízeli naší klubovnu. Odpoledne jsme se vrátili zpátky do
Řeporyj na vyhlášení výsledků. I přesto, že jsme na závody pilně trénovali, umístění
nebylo nic moc. Protože se těchto závodů pravidelně účastníme každý rok, budeme si
držet palce, aby to příště bylo lepší.

MINIGOLF V GALÉRII
NOVÉ BUTOVICE
Dne 4. března v 16:30 hodin začali hasiči. Potom co přišli všichni zaplatili jsme 70 korun za
vstup a nastoupili do autobusu který nás odvezl na minigolf který se nacházel v Galerii
Butovice. Na místo jsme dojeli v 16:50 a minigolf začínal až v 17:00 a tak jsme čekali ještě 10
minut před vchodem. Co to začalo vešli všichni dovnitř kde jsme si svlékli bundy a mikiny. Pak
jsme se rozdělili do 6 skupin, kde byly 2 velcí a 1 mladší. Každý dostal košík s 3 holemi, 3
míčky a papír na zapisování. Celkem jsme tam byly asi 3hodiny, takže to skončilo ve
20:00. Většina to ani celé nestihla, protože to bylo docela těžké, ale i tak jsme si to všichni užili.
Po konci jsme odevzdali košík, oblékli se a vyrazili k autobusu, který nás dovezl k hasičárně, kde
na nás již čekali rodiče a jeli jsme domů.

Zápis provedl Filip Forejt

Plavání v Berouně
Dne 18. března jsme vyrazili do aquaparku v Berouně. Sraz byl jako obvykle v 16:30
hodin před hasičárnou. Do autobusu jsme se všichni nevešli a tak se jelo ještě
tranzitem. V aquaparku jsme se koupali v bazénu, jezdili na tobogánech a
skluzavkách, nebo se jen tak váleli ve vířivce. Všichni si to moc užili. Návrat byl opět
před hasičárnu ve 20 hodin.

Zápis provedla Veronika Raisová

EXKURZE
U LETECKÉ POLICIE
LETIŠTĚ RUZYNĚ
Dne 25. března jsme byli na Ruzyňském letišti. Kde nás jeden z pilotů provázel hangáry, ve
kterých byly helikoptéry. Ukazoval různé typy vrtulníků a dal nám k nim odborný výklad.
Vysvětloval, jaká věc k čemu slouží. Dokonce jsme měli to štěstí, že jedna z helikoptér
vzlétala, takže jsme viděli, jak to vše vypadá. Pan byl velmi ochotný a při každé otázce hbitě
odpovídal. Myslím, že se to všem líbilo. Viděli jsme dokonce, jak to v helikoptéře vypadá,
když je rozebraná. Jelikož vedle hangárů kde stojí vrtulníky schopné letu je i hangár, kde se
opravují. Viděli jsme i samotné součástky, nevím, jestli byly všechny, ale to co jsme viděli,
nám myslím všem stačilo. Mněli jsme samozřejmě i zhruba půlhodinovou přestávku. Potom
co jsme dojedli, jsme koukali zatím bez výkladu, na vrtulníky. Po skončení pauzy jsme opět
pokračovali. Pak jsme nasedli do našeho autobusu a jeli jsme k hasičárně za rodičema. Zde si
nás vyzvedli a jeli jsme domů. O celé akci si myslím, že jednou za čas je to velmi dobré něco
se dozvíme a hlavně si myslím, že to velmi pozvedlo sebevědomí a rozhled mladých hasičů.
Zápis provedl Adam Košnář

ZLIČÍNSKÉ NOCOVÁNÍ
ALIAS
NOC S ANDRSENEM
Od pátku 27. 3. do soboty 28. 3. pořádala Zličínská knihovna ve
spolupráci s naším sborem tradiční "Zličínské ponocování" v
rámci celostátního projektu Noc s Andersenem. Během
pátečního večera bylo pro děti připraveno čtení několika
napínavých příběhů z nejnovějších knížek, soutěže po
družstvech

nebo

tvorba

"císařových

nových

šatů"

Nechyběla ani oblíbená diskotéka. Poté už jen vyčistit zuby,
zalézt do spacáků a pozorně sledovat promítanou pohádku
na dobrou noc. Po snídani proběhlo vyhodnocení večerního
snažení a každé dítě si odneslo nějakou tu drobnou cenu.
Pevně věříme, že se dětem i letos ponocování líbilo a můžeme
se i příští rok těšit na tak hojnou účast.

Zápis provedl Jiří Brabenec – Brabi

BRIGÁDA
Je tu jaro a s ním i pravidelný úklid v hasičárně. Sešli jsme se v sobotu 18. dubna a 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.

Jarní soustředění
hasičárna Zličín
Ve čtvrtek 23. dubna jsme se sešli před hasičárnou, nejprve jsme si vybalili věci
a hnedka poté jeli do Třebonic na hřiště. Tam jsme začali trénovat štafety a požární
dvojce. Okolo poledne se podával oběd přímo na hřišti. Měli jsme skvělý Hamburgy.
Byli jsme až do 16 hodin. Odpoledne jsem pak trávily tréninkem za hasičárnou a to až
do večeře. V hasičárně jsme po večeři koukali na film a šly jsme spát.
Druhý den jsme jeli zase do Třebonic a zkoušeli jsme štafety. Byli jsme tam jen
do oběda, na který jsem se vrátili do hasičárny. K večeru jsme jeli do Aqaparku v
Berouně. Když jsme přijely zpátky, tak byla pohádky a šly jsme spát.
Třetí den jsme trénovali hlavně útoky a útoky CTIF. To jsme dělali
pomalu celý den, mezitím jsme měli jídlo a tak podobně. A poslední den, jsme ještě
trochu trénovali útoky a po obědě nás čekal atletický trenér, který nám pomůže
s koordinací našeho běhu a hlavně naší fyzičkou.

mladší

naši vedoucí

starší

STAVĚNÍ MÁJE
A
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Jestli je něco opravdu jisté, tak pálení čarodějnic a stavění máje u zličínské hasičárny.
Ani letos jsme tradici neporušili a již dlouho před posledním dubnovým večerem jsme
se věnovali přípravám na tuto akci, která je pro náš sbor největší za rok. Sehnat a
dopravit k hasičárně strom na májku, postavit hranici, připravit soutěže pro děti,
ohniště

na

opékání

špekáčků, ale i mnoho
"neviditelné"

práce

zabralo

řadě

hasičů

několik

dní.

Nejtěžší

ovšem bylo domluvit
"tam nahoře" počasí,
což se nám nakonec
také celkem podařilo a
odměnou

nám

byla

hojná účast vás všech. Pevně věříme, že se vám i letos pálení čarodějnic líbilo, večer
plný ohně, vůně špekáčků a hudby od kapely Zlomené pádlo jste si užili a příští rok
přijdete rádi znovu. Děkujeme také úřadu MČ Praha Zličín za poskytnutý grant na
špekáčky a limonádu pro děti.

Ráno 8. května jsme se sešli před hasičárnou. Naložily jsme materiál a vyjeli směr
Chlumec nad Cidlinou. Když jsme tam dojeli a vyložily materiál, tak jsme šly na nástup.
Na nástupu jsme se dozvěděli pořadí, kdy budeme startovat. Na útoky byli 2 pokusy
jinak na dvojce štafetu a hadicové kolo byl jenom jeden pokus. Starší jako první šli na
útok, pak na dvojce, hadicové kolo štafeta a zase útok. Mladší to zvládli v jiném
pořadí celkem rychle. Pak byl nástup, kde jsme se dozvěděli pořadí. Mladší skončily
na krásném 3. místě a starší na 8 místě. Potom jsme museli vše uklidit a naložit. Na
závěr nechybělo každoroční pozvání na zmrzku, kterou odmítla jen Zlatka…. No jo ta
dieta….

MEMORIÁL FR. ZVONÍČKA
ZVONÍČKA
ŘEPY
EPY
V sobotu 16. května 2015 jsme se jako každý rok účastnili Memoriálu Josefa Zvoníčka
v Řepých. Ráno jsme zabalili snad celou hasičárnu a odjeli do Řep. Bylo krásné počasí
a našim výkonům jen přálo. Mladší i po menších komplikacích s doplněním družstva
obsadili krásné 2. a 6. místo. Ale kdo opravdu překvapil, byli starší, kteří obsadili první
místo! Přejeme dětem, aby takto zazářili i na Plamenu za týden.

