Leden – srpen 2009
12.01.2009

Bylo krásné zimní počasí, a tak než abychom byly zavřeni uvnitř
místnosti, tak jsme si šli všichni zabruslit na led na místní rybník.
Přítomni byli:
Týma Ondřej, David Zikmund, Jan a Jiří Šafránkovi, Viktorie a
Hynek Svobodovi, Monika Limbergová
vedoucí: Jiří Šafránek
rodiče: Iveta Zikmundová
doba trvání: 9,00 – 11,00 hodin

19.01.2009

Dnes je opravdu ošklivé počasí, a tak jsme se vrátili k teoretickým
znalostem požárnické všestrannosti, a začali si po prázdninách
připomínat, co jsme se všechno naučili.
Přítomni byli:
Lukáš Lacko, David Zikmund, Jan a Jiří Šafránkovi, Lucie a Vít
Leinweberovi, Monika Limbergová, Nicola Lehká
vedoucí: Jiří Šafránek
za rodiče: Iveta Zikmundová
doba trvání: 9,00 – 11,00 hodin

25.01.2009

Dnes nám opět nepřeje počasí a tak jsme zase opakovali všechno
z požárnické všestrannosti – topografii, uzlování ... .
Pro rozptýlení jsme uspořádali turnaj v piškvorkách.
Přítomni byli:
Ondřej Týma, Denisa Haltuchová, Jan a Jiří Šafránkovi, Lucie a
Vít Leinweberovi, Nela Raganová, Viktorie a Hynek Svobodovi,
Monika Limbergová, Adam Radoň
vedoucí: Jiří Šafránek
za rodiče: Iveta Zikmundová
doba trvání: 9,00 – 11,00 hodin

08.02.2009

Dnes máme opět špatné počasí a tak jsme zopakovali všechno
podstatné z požárnické všestrannosti – topografii, uzlování ... .
Nakonec jsme se utkali všichni v piškvorkách.
Přítomni byli:
Lukáš Lacko, Denisa Haltuchová, David Zikmund, Jan a Jiří
Šafránkovi, Lucie Leinweberová, Nela Raganová, Monika
Limbergová, Adam Radoň
vedoucí: Jiří Šafránek
za rodiče: Iveta Zikmundová
doba trvání: 9,00 – 11,00 hodin
Dnes máme opět špatné počasí a tak stále opakujeme všechno

15.02.2009

nutné z požárnické všestrannosti – topografii, uzlování ... .
A zdokonalujeme se v piškvorkách.
Přítomni byli:
Ondřej Týma, Lukáš a Denis Lackovi, Denisa Haltuchová, David
Zikmund, Jan a Jiří Šafránkovi, Lucie Leinweberová, Monika
Limbergová, Adam Radoň, Nicola Lehká
vedoucí: Jiří Šafránek
za rodiče: Iveta Zikmundová
doba trvání: 9,00 – 11,00 hodin

08.03.2009

Stále nám počasí nepřeje a tak neustále opakujeme všechno
podstatné z požárnické všestrannosti – topografii, uzlování,
značky technických prostředků ... .
A neustále se zlepšujeme v piškvorkách, asi budeme muset
uspořádat nějaký turnaj!!.
Přítomni byli:
Ondřej Týma, Denisa Haltuchová, David Zikmund, Jan a Jiří
Šafránkovi, Nela Raganová, Monika Limbergová,
vedoucí: Jiří Šafránek
za rodiče: Iveta Zikmundová
doba trvání: 9,00 – 11,00 hodin

15.03.2009

Dnes máme opět špatné počasí a tak jsme zopakovali všechno
podstatné z požárnické všestrannosti – topografii, uzlování ... .
Nakonec jsme se utkali všichni v piškvorkách.
Přítomni byli:
Denisa Haltuchová, David Zikmund, Jiří Šafránek, Nela Raganová, Viktorie a Hynek Svobodovi, Monika Limbergová, Adam
Radoň
vedoucí: Jiří Šafránek
za rodiče: Iveta Zikmundová
doba trvání: 9,00 – 11,00 hodin

29.03.2009

Dnes nám stále počasí nedopřálo jít ven a tak jsme zopakovali
topografii, uzlování ... . Ale alespoň jsme si rozbalili novou
požární dětskou techniku, kterou jsme dostali od OÚ.
Přítomni byli:
Ondřej Týma, Denisa Haltuchová, David Zikmund, Jan a Jiří
Šafránkovi, Lucie a Vít Leinweberovi, Viktorie a Hynek
Svobodovi, Monika Limbergová, Adam Radoň
vedoucí: Jiří Šafránek
za rodiče: Iveta Zikmundová (doba trvání: 9,00 – 11,00 hodin)
Konečně jsme se dočkali, vysvitlo sluníčko a my jsme se mohli
sejít po dlouhé zimní přestávce za hasičárnou. Navázali jsme na

05.04.2009

podzimní přípravu a začali nacvičovat požární útok, ale už s novou odlehčenou dětskou technikou.
Přítomni byli:
Ondřej Týma, David Zikmund, Jan Šafránek, Viktorie a Hynek
Svobodovi, Adam Radoň
vedoucí: Jiří Šafránek
hasiči: Stanislav Bukovjan st.
za rodiče: Iveta Zikmundová
doba trvání: 9,00 – 11,00 hodin

12.04.2009

Jaro už propuklo v celé své síle a my se sešli za hasičárnou.
Jelikož nás dnes není dostatek, tak jsme vytvořili smíšené
družstvo ze starší a mladší kategorie. Nejdříve jsme trénovali
požární útok na sucho a nakonec jsme to zkusili s vodou. První
měřený čas byl 38 sekund, druhý už byl o něco horší 44 sekund.
Přítomni byli:
Ondřej Týma, David Zikmund, Jan a Jiří Šafránkovi, Lucie a Vít
Leinweberovi, Viktorie a Hynek Svobodovi, Monika Limbergová,
Adam Radoň
vedoucí: Jiří Šafránek
hasiči: Stanislav Bukovjan st., Stanislav Bukovjan ml.
za rodiče: Iveta Zikmundová
doba trvání: 9,00 – 11,00 hodin

19.04.2009

Dnes máme 18°C a dostatek dětí, takže jsme vytvořili starší a
mladší družstvo, ale na začátku jsme museli trénovat na sucho,
protože v autě nebyla voda.
Přítomni byli:
Ondřej Týma, Lukáš a Denis Lackovi, Denisa Haltuchová, David
Zikmund, Jiří Šafránek, Lucie a Vít Leinweberovi, Nela Raganová, Viktorie a Hynek Svobodovi, Adam Radoň
vedoucí: Jiří Šafránek
hasiči: Stanislav Bukovjan st., Stanislav Bukovjan ml.
za rodiče: Iveta Zikmundová
doba trvání: 9,00 – 11,00 hodin

26.04.2009

Dnes jsme se měli jet podívat do Nymburka na 1. část soutěže hry
Plamen – měla se tam běhat štafeta. Jenomže potom někdo rozhodl, ani nevíme, koho to přesně napadlo, že se dané soutěže
zúčastníme. Takže jsme se rozjeli vstříc novému „dobrodružství“
- ale nevěděli jsme, že si akorát uděláme ostudu. Přijeli jsme bez
jakékoliv přípravy, bez vybavení a teprve až po registraci a těsně
před startem jsme si všimli, že nemáme své vybavení a hlavně se
do rozhlasu ozvala věta, která nás úplně šokovala „ Pátek nemá

helmy a zdržuje závod “. Děti celé natěšené museli zklamaně
opustit startovní dráhu. Okamžitě se dostavil efekt otrávených a
hlavně smutných obličejů. Nakonec díky družstvu MH Libice nad
Cidlinou, které nám půjčilo nutné vybavení, si mohly děti starší
zaběhnout, alespoň jednu štafetu – i když nasbíraly trestné body,
protože neznaly pravidla v překonávání překážek, tak neskončily
na posledním místě.
Jenomže zde nastal další problém, že jsme sebou vezli i mladší
kategorii, a ta se už nemohla zúčastnit a děti se nudily, a vůbec je
to nebavilo.
Takže jsme se rozhodli nakonec opustit závod a jet domů.
Hned při odjezdu jsme věděli, že jsou děti zklamané a musíme
urychleně něco vymyslet, abychom o ně nepřišli.
Přítomni byli:
Ondřej Týma, Lukáš a Denis Lackovi, Denisa Haltuchová, David
Zikmund, Jiří a Jan Šafránkovi, Lucie a Vít Leinweberovi, Nela
Raganová, Viktorie a Hynek Svobodovi, Monika Limbergová,
Adam Radoň
vedoucí: Jiří Šafránek
za rodiče: Iveta Zikmundová, Kateřina Šafránková, Lenka
Svobodová, Radka Týmová, Miroslav Ragan
doba trvání: 11,00 – 15,00 hodin

29.04.2009

Je středa a velcí hasiči se rozhodli udělat trénink na místním
fotbalovém hřišti. Abychom rozptýlili chmury na dětských
tvářičkách našich mladých hasičů po fiasku v neděli, tak jsme je
pozvali také na trénink.
Když se děti sešly, objevila se Katka Šafránková a pronesla k
dětem pár slov. Oznámila jim, že když viděla v neděli tu
nešťastnou situaci na závodech rozhodla se, že by se stala další
vedoucí kroužku mladých hasičů Děti vyly nadšeni a hned s touto
změnou souhlasili. Katka se hned ujala nové role, a protože se
velcí hasiči opozdili, tak se dětem věnovala, začali rozcvičkou, a
pak si zahráli několik her. Potom už dorazili hasiči a děti si
vyzkoušeli útok s vodou ve dvou kategoriích.
Přítomni byli:
Ondřej Týma, Lukáš a Denis Lackovi, Denisa Haltuchová, David
Zikmund, Jiří a Jan Šafránkovi, Lucie a Vít Leinweberovi, Nela
Raganová, Viktorie a Hynek Svobodovi, Monika Limbergová,
Adam Radoň
vedoucí: Jiří Šafránek
za rodiče: Iveta Zikmundová, Kateřina Šafránková
doba trvání: 17,30 – 19,00 hodin

03.05.2009

Dnes jsme se sešli za hasičárnou a už jsme měli dva vedoucí.
Program byl následovný:
nástup MH
rozcvička, kterou vedli vedoucí, byla kombinovaná cviky pro jednotlivce, ale i cviky pro
dvojice jak ve stoje, tak v leže
9,20 – 9,40 hod. přivítali jsme zde dva nové členy:
Ondřeje Šafránka a Ivetu Limbergovou – oba
dva dostali na přivítání veliké lízátko
Katka nám udělala talisman pro štěstí na
závodech – je to plyšový pes – rasa Husky,
který je oblečen jako hasič a počínaje dneškem
se budeme vzájemně střídat a každý z nás o něj
bude celý týden pečovat
Teď musíme vymyslet pro něj jméno a pak
budeme hlasovat
9,40 hod.
došlo k dělení družstev
starší hasiči – šli cvičit požární útok s Jirkou
mladší hasiči – měli program s Katkou
9,40 – 11,00 hod. mladší kategorie:
a) dělali úkoly podle hasičské knihy
b) překonávali překážkovou dráhu:
po startu museli překonat překážku, potom
nasadili hasičskou helmu, vzali dětský hasicí
přístroj a nasadili si dýchací přístroj a v tomto oblečení museli uhasit jakoby oheň, potom sundali ochranné pomůcky, rychle
překonali klouzačku, doběhli k cisterně, kde
museli pumpovat, dokud nestříkala voda a
proběhnou cílem, kde musí zmáčknout
dětskou hasičskou stříkačku
c) opakování uzlů, probíhalo obráceně – děti
učili, vázat uzle novou vedoucí Katku
d) opakování topografických značek
e) hra - slepá bába
f) hra OCEÁN – skákání přes provaz různých
rozměrů, kde ty rozměry představují
jednotlivé toky od pramene, přes řeku až po
oceán
g) hra Postřeh – děti museli po návratu poznat
změnu v daném prostoru
11,00 hod.
proběhl společný útok mladších a starších
hasičů, kde starší děti učili své mladší
kamarády, jak se to dělá
9,00 hod.
9,00 - 9,20 hod.

nakonec si mladší děti zastříkali alespoň na
terče
kousek dál nás pozorovala další adeptka na
hasiče – Hanička Hněvsová, tak jsme ji pozvali
mezi nás a uvidíme, zda příště dorazí
11,25-11,30 hod. Nástup, kde si děti odsouhlasili jméno pro
talisman – bude se jmenovat HASÍK
Dnes ho dostal na starost David Zikmund
Starší MH hasiči se dozvěděli, že se příští
pátek 8.5.2009 zúčastní 1.kola Polabské ligy.
Přítomni byli:
Ondřej Týma, Lukáš a Denis Lackovi, Denisa Haltuchová, David
Zikmund, Jiří a Jan Šafránkovi, Lucie a Vít Leinweberovi, Nela
Raganová, Monika Limbergová, Adam Radoň, Ondřej Šafránek,
Iveta Limbergová
vedoucí: Jiří Šafránek, Kateřina Šafránková
za hasiče: Stanislav Bukovjan st., Stanislav Bukovjan ml.,
Šafránek David. Mrázek Mirek ml.
za rodiče: Iveta Zikmundová
doba trvání: 9,00 – 11,30 hodin
11,20 hod.

04.05.2009

proběhla informační schůzka s rodiči, kde se odsouhlasilo stejné
oblečení pro hasiče a to, červené tričko s dlouhým rukávem a přes
ně tričko se znakem SDH Pátek a modré tepláky

05.05.2009

dnes přišly pro děti nové hasičské helmy, aby děti mohli odjet na
závody do Odřepes

06.05.2009

Na ZŠ Na Valech se objevila žloutenka a David Zikmund a Lucka
Leinweberová byli s okamžitou platností vzati do předběžné
karantény, protože se potkávali se třídou, kde propukla žloutenka
v jednotlivých učebnách.
Pro nás to znamená, že nemůžeme odjet na závody, protože
nemáme, žádné náhradníky a nejsme schopni postavit celé
družstvo.
Na základě této situace se vedoucí rozhodli po dohodě s OÚ Pátek
oslovit děti z okolních vesnic, abychom měli pro další závody
náhradníky.
Byla vytvořena zvláštní pozvánka, která bude umístěna v okolních
vesnicích.
Pro letošní sezónu jsme tak skončili s možnými závody v
požárních útocích a budeme se připravovat na naši akci Pátecké
jiskření na 20.06.2009.

10.05.2009

Tak zase jsme se sešli po týdnu s hasičárnou, vedoucí si pro nás
připravili následující program:
9,00 – 9,20 hodin nástup všech členů hasičského kroužku
přišli mezi nás noví členové:
Hana Hněvsová, Šimon a Lukáš Holubovi,
Jiří Tomáš a Denisa Francová
rozcvičku dnes vedla Denisa Haltuchová
a Lukáš Lacko
9,20 hodin
dělení dětí do družstev:
Jirka – mladší kategorie šla procvičovat
strategii požárního útoku
Katka – starší kategorie měla svůj program:
a) opakovala se topografie a graf. značky
technických prostředků
b) posilování obnášelo přitahování a následné
ručkování na stojanu pro sušení hadic
c) házení smotané hadice na cíl (balón) a
následné správné ruční smotání hadice do
kotouče za pomoci pana Stanislava
Bukovjana ml.
d) hra Oceán – skoky přes provaz
10,20 hodin

11,20 hodin

došlo k výměně družstev:
starší šli nacvičovat požární útok a mladší měli
podobný program jako starší, jen byl upraven
pro tuto věkovou kategorii:
a) opakování topografie a graf. značek technických prostředků
b) překážková dráha ve dvojicích
c) přesnost se trénovala házením míče na terč
d) pokračovali jsme taky plněním úkolů podle
knížky
nástup všech členů, noví členové byli
odměněni velikým lízátkem
talisman Hasík bude celý týden spát u Viktorky
a Hynka Svobodových
děti dostali pro rodiče lístek s informací, že
příští kroužek se koná na fotbalovém hřišti, kde
budeme zkoušet disciplíny pro Pátecké jiskření

Přítomni byli:
Ondřej Týma, Lukáš a Denis Lackovi, Denisa Haltuchová, Jiří a
Jan Šafránkovi, Nela Raganová, Viktorie a Hynek Svobodovi,
Monika Limbergová, Adam Radoň, Ondřej Šafránek, Iveta
Limbergová, Hana Hněvsová

vedoucí: Jiří Šafránek, Kateřina Šafránková
za hasiče: Stanislav Bukovjan st., Stanislav Bukovjan ml.,
Suchánek jan
doba trvání: 9,00 – 11,30 hodin

17.05.2009

Dnes máme kroužek na fotbalovém hřišti, kde budeme zkoušet
jednotlivé soutěže, které naši vedoucí připravili na 1. ročník akce
Pátecké jiskření.
9,00 hodin
byl nástup, kde se k nám zase přidali nový
členové – Tomáš Lipavský, Jan Doskočil a
vrátila se mezi nás staro-nová členka Vanesa
Bukovjanová
9,10-9,20 hodin proběhla rozcvička na asfaltovém hřišti a
potom už jsme se rozdělili po jednotlivých
stanovištích a zjistili, že se nám pomalu a jistě
podle nových členů vytváří družstvo přípravky
9,20 hodin
starší družstvo šlo na požární útok
mladší družstvo procvičovalo předávání štafety
v kruhu
9,30 hodin
mladší družstvo společně s přípravkou se přesunulo na překážkovou dráhu, kde společně s velkými hasiči, zkoušelo její nejlepší překonávání
10,00 hodin
mladší družstvo přechází cvičit požární útok
starší družstvo společně s velkými hasiči
zkouší další stanoviště – džberovka a dva
rozdílné terče
10,30 hodin
dospělí hasiči trénují svůj hasičský útok
starší kategorie šla vyzkoušet střelbu ze
vzduchovky na naplněný pytlík vodou
mladší kategorie spojená s přípravkou házela
hasičským klíčem na cíl a právě zde dojde ke
změně, protože klíč je na děti těžký, proto se
dnes všechno musí vyzkoušet
11,00 hodin
všichni děti si vyzkoušeli lezení s hasičskou
helmou po 3m žebříků a malí hasiči zkoušeli,
co nejrychleji narovnat vysypané sirky zpět do
krabiček, zde nám velmi pomohla p. Jana
Němcová, která dávala pozor na děti, aby nestrkaly sirky o pusy
11,10 hodin
starší kategorie šla uklidit překážky z překážkové dráhy a mladší uklízela stanoviště
hodu na cíl
11,15 hodin
ještě před ukončením jsme si vytvořili slalomovou dráhu z dětí a každý jednotlivec musel
se štafetovým kolíkem v ruce tuto dráhu

překonat – děti to moc bavilo
11,25 hodin
byl proveden nástup, kde noví členové dostali
opět na přivítání velké lízátko
talisman Hasík bude tento týden bydlet u Nely
Raganové
11,30-12,45 hod. na hřišti zůstali jen velcí hasiči a zkoušeli
disciplíny připravené pro dospělé – jako
lezení po žebřících se zavěšením požárnické
helmy, přerovnání hranice z místa na místo
a nakonec útok na ruby
Přítomni byli:
Lukáš a Denis Lackovi, Jiří a Jan Šafránkovi, Vít Leinweber, Nela
Raganová, Viktorie a Hynek Svobodovi, Monika Limbergová,
Adam Radoň, Ondřej Šafránek, Iveta Limbergová, Hana
Hněvsová, Šimon a Lukáš Holubovi, Jirka Tomáš,
vedoucí: Jiří Šafránek, Kateřina Šafránková
za hasiče: Stanislav Bukovjan st., Stanislav Bukovjan ml.,
Jan Suchánek, Jakub Junek, Jiří Forman, Miroslav
Mrázek a další členové SDH Pátek,
za rodiče: Iveta Zikmundová, Břetislav Zikmund ml., Jana
Němcová
doba trvání: 9,00 – 11,30 hodin

24.05.2009

Dnes máme změnu, protože velcí hasiči odjeli s autem na závody
a my budeme nacvičovat požární útoky bez vody, ale i tak bude
určitě nějaká legrace, protože vedoucí vždy něco vymyslí:
9,00 hodin
nástup, přivítání nové členky Marie Müllerové
a rozdělení do jednotlivých družstev:
starší: Jan Šafránek, Šimon Holub, Ondřej
Týma, Denis Lacko, Lukáš Lacko, Jirka Tomáš, Denisa Haltuchová, Tomáš Lipavský,
Lucie Leinweberová, David Zikmund
mladší: Adam Radoň, Jirka Šafránek, Nela
Raganová, Denisa Francová, Vít Leinweber,
Lukáš Holub, Jan Doskočil, Bukovjanová
Vanesa, Marie Müllerová
přípravka: Monika Limbergová, Hana
Hněvsová, Viktorie a Hynek Svobodovi,
Ondřej Šafránek, Iveta Limbergová
9,15-9,30 hodin rozvička proběhla podle vedoucí Katky, a dala
nám zabrat, zjišťujeme, že musíme hodně
cvičit, abychom dokázali vše, co chceme
9,30-10,10 hodin starší děti šly s Jirkou nacvičovat útok na sucho,
mladší děti a přípravka se rozdělily do družstev
a společně s Katkou se věnovaly jiným aktivitám

mladší: pomocí dětských molitanových raket
se snažili sestřelit terče, alias kuželky, na stojanu
přípravka: házení létajících talířů mezi dvojicemi a snaží se je chytit přímo do ruky
potom došlo k výměně mezi družstvy
9,40-10,00 hodin mladší: šli skládat puzzle – hasičské auto
zn. DENIS
přípravka: překonávala dětskou překážkovou
dráhu v hasičské helmě
družstva se po splnění úkolu opět vyměnila
10,00-10,10 hod mladší: šli nacvičovat ručkování po laně, které
musí každý člen sám překonat bez cizí pomoci
přípravka: házela kolíky na cíl
každé družstvo splnilo obě disciplíny velmi
rychle
10,10-10,50 hod mladší děti odešli procvičovat útok na sucho a
starší družstvo se připojilo k přípravce
10,10-10,30 hod starší: šli házet létajícími talíři, pak stříleli
molitanovými raketami na cíl a zároveň ještě
před výměnou stihli ještě střílet z dětských
pistolí na terč
přípravka: mezitím hrála hru OCEÁN
10,30-10,40 hod starší: měli připravenou překážkovou dráhu,
kde museli využít také plížení
přípravka: mezi tím přeskakovala provaz v
různých výškách
10,40-10,50 hod starší: absolvovali ručkování po laně, kde musí
přelézt 4m
přípravka: střílela dětskými pistolemi na terč
10,50-11,25 hod přípravka odešla cvičit útok na sucho a mladší
kategorie se se starší spojila v jedno družstvo
10,50-11,15 hod společná hra na jelena pobavila všechny,
hlavně, když jelena představovala vedoucí
Katka, nikdo neočekával, že s takovou postavou by byla tak mrštná
11,15-11,25 hod teď jsme museli začít makat zase my, protože
jsme zkoušeli štafetový běh a Katka chtěla,
abychom byly co nejrychlejší, protože si myslí,
že na to máme
Abychom si alespoň trochu zastříkali vodou, tak Jirka natáhl od
struhy jednu hadici s proudnicí a pomocí čerpadla hnal vodu do
hadice a každé družstvo si na konci tréninku požárního útoku na
sucho zastříkalo na pomyslné terče.
11,25-11,30 hod nástup všech dětí, předání sušenky TURISTKY
nové člence, protože lízátka došla
9,30-9,40 hodin

31.05.2009

Dnes jsme si museli trochu přivstat, protože už začínáme od 8,00
hodin a počasí nám vůbec nepřeje, je zima a hlavně neustále prší,
takže musíme být v klubovně v hasičárně, kroužek je časově
posunut, protože se dnes na hřišti od 13,00 hodin koná Dětský
den, kde mají svá stanoviště i hasiči a musí tyto stanoviště
připravit
8,00-8,20 hodin proběhl v garáži hasičárny nástup a malá
rozcvička
8,20-8,50 hodin přípravka odchází s Jirkou cvičit do garáže
útok bez vody – ale roztahování hadic je také
důležité
mladší a starší zůstávají s Katkou v klubovně
a formou kvízů, doplňovaček a luštěním tajenek si opakují ve dvojicích uzlování, topografii, telefonní čísla záchranných složek, požární
ochranu, základy zdravovědy, graf. značky
technických prostředků
8,50-9,20 hodin starší družstvo odchází do garáže procvičovat
požární útok bez vody
přípravka kreslila pomocí pastelek obrázky,
kam by se chtěly děti podívat o prázdninách
mladší děti koukají na požární útok na DVD –
tak jak by měl vypadat podle pravidel
potom hrají hasičské kvarteto
přípravka si opakuje topografii a uzlování
9,20-9,50 hodin mladší děti odchází do garáže, také mají co
vylepšovat v roztahování hadic a ve spojování
půlspojek
starší: hrají kvarteto s hasičskými auty
přípravka: kouká na DVD o požárním autíčku
Finley
Každé družstvo dostalo na stůl při aktivitách v klubovně talíř
třešní, které den předen nasbíral vedoucí Jirka
Jelikož se některá jména dětí opakují, tak Katku napadlo, že si
děti sami vymyslí přezdívky, zatím se objevilo pár klasických
přezdívek, ale dvě byly naprosto nejoriginálnější:
Adam Radoň si vymyslel přezdívku Historik a Denisi Lackovi za
jeho neustálé odmlouvání vymyslela přezdívku Katka, stal se z něj
Repták
10,00 hodin
přichází p. Stanislav Bukovjan st. a společně s
našimi vedoucími, nám přeje k dětskému dnu,
nám všem přejí vše nejlepší a dostáváme
balíček sladkostí, propagační materiály a přání
k dětskému dnu vše nejlepší
10,15-10,30 hod. postupně dojídáme třešně a někteří už

zabrousili do sladkostí a ještě chvilku koukáme
na televizi
nakonec se rozcházíme, abychom se sešli
odpoledne na soutěžích k dětskému dnu na
místním fotbalovém hřišti
Hasík se dnes podívá do rodiny Denisy
Haltuchové
Během měsíce května jsme dostali pozvánku na soutěž do
Křečkova „O putovní pohár Svatého Floriánka“, která se koná
dne 6.6.2009 .
Nejdříve jsme si mysleli, že pojedeme soutěžit s nově vzniklým
družstvem MH starších, ale zjistili jsme, že se tam soutěží i ve
štafetách a tak jsme účast raději odřekli, protože jsme je zatím
nenacvičili. Příští rok si to, ale nenecháme už ujít.
Začíná měsíc červen a my se musíme připravit na naši první
velkou akci Pátecké jiskření, která se koná 20.06.2009 na místním
fotbalovém hřišti.
Takže vedoucí rozdělili tréninky do tří skupin, abychom mohli
opravdu v klidu nacvičit požární útoky.

07.06.2009

Začíná usilovný trénink požárních útoků na Pátecké jiskření:
přišla přípravka a děti byly natrvalo rozmístěny na jednotlivé úseky požárního útoku
Hynek Svoboda
spojuje půlspojku B s mašinou
Viktorka Svobodová
spojuje půlspojky hadic C-C a potom spojuje
proudnici s půlspojkou C
Monika Limbergová a Hana Hněvsová
spojují každá jednu půlspojku C na rozdělovač
Denisa Francová
spojuje půlspojku B na rozdělovač a pomáhá
roztáhnout spojené hadice B
Ondřej Śafránek
spojuje půlspojky hadic C-C a potom spojuje
proudnici s půlspojkou C
Jan Doskočil
spojuje půlspojky hadic B-B a hází savec s
košem do kádě
nejlepší čas za dnešek byl:
51,12 s
10,00-11,00 hod. v tomto čase trénovalo družstvo mladších
9,00-10,00 hod.

hasičů v tomto složení:
Vít Leinweber
spojuje půlspojku B s mašinou a pomáhá
roztáhnout spojené hadice B
Vanesa Bukovjanová
spojuje půlspojky hadic C-C a potom spojuje
proudnici s půlspojkou C
Marie Müllerová a Nela Raganová
spojují každá jednu půlspojku C na rozdělovač
Lukáš Holub
spojuje půlspojky hadic C-C a potom spojuje
proudnici s půlspojkou C a také a spojuje
půlspojku B na rozdělovač a ještě spojuje
půlspojky hadic B-B
Jiří Šafránek a Adam Radoň
montují sací koš na pospojovanou savici a hází
ji společně do kádě
nejlepší čas za dnešek byl:
35,43 s
11,00-12,00 hod. Jako poslední se sešlo družstvo starších
hasičů v tomto složení:
Denisa Haltuchová
spojuje půlspojku B s mašinou a dále spojuje
půlspojky hadic C-C a potom spojuje proudnici
s půlspojkou C
Lukáš Lacko
spojuje 2x půlspojky C a 1x půlspojku B na
rozdělovač
Denis Lacko
spojuje půlspojky hadic C-C a potom spojuje
proudnici s půlspojkou C a také a spojuje
půlspojky hadic B-B
Jan Šafránek
spojuje první savec s mašinou a startuje mašinu
Tomáš Lipavský a Šimon Holub
spojují savice dohromady
Ondřej Týma
spojuje sací koš se savicí a potom hází do kádě
nejlepší čas za dnešek byl:
31,08 s
Hasíka dnes dostal na starost Adam Radoň
Příští týden bude náročný, protože máme tréninky rozepsány na tři
dny od pátku do neděle.

12.06.2009

Počasí nám dnes vůbec nepřeje, takže útoky
nacvičují obě kategorie v garáži hasičárny a
zároveň jsme si vyměřili velikosti helem
17,30-18,30 hodin - MH mladší
18,30-19,30 hodin - MH starší

13.06.2009

Počasí se umoudřilo a tak proběhly všechny
plánované tréninky, jenom přípravka neměla
vodu, protože velcí hasiči byli na závodech
14,30-15,30 hodin - přípravka
15,30-16,30 hodin - MH mladší
16,30-17,30 hodin - MH starší

14.06.2009

9,00-12,00 hodin Dnes jsme se sešli naposledy společně ještě
před Páteckým jiskřením. Rozcvičku konečně
vedli Jirka s Adamem.
Tréninky jsme rozdělili opět po hodinách a
vždy ostatní skupiny si zkoušeli různé
dovednosti, mezi ně patřila schopnost postavit
s třísek co největší a zároveň nejstabilnější
hraničku, trefit se míčkem do malého otvoru,
složit z rozstříhaných písmen větu, starší se
museli plížit pod různě vysokým provazem a
mladší opakovali topografické značky. Byli
určeni pro Pátecké jiskření velitelé družstev:
Jan Šafránek
MH starší
Vanesa Bukovjanová
MH mladší
Monika Limbergová
MH přípravka
9,00-10,00 hodin přípravka
10,00-11,00 hodin MH mladší
11,00-12,00 hodin MH starší
Časy byly vynikající, jenom při tréninku mladší
kategorie asi v polovině už nenastartovala
mašinu, asi jsme ji uvařili.
Nejlepší časy:
MH starší 27,39 s
MH mladší 30,52 s
Přípravka 45,05 s
Hasík bude do jiskření spinkat u Haničky
Hněvsové

18.06.2009

17,30-18,30 hod. Dnes si ještě vedoucí zavolali mladší družstvo,
protože upravili taktiku a potřebovali ji
vyzkoušet v praxi, jestli to vyjde, tak by
mohlo být družstvo ještě rychlejší

19.06.2009

14,30-15,30 hod. Naposledy před zítřejším dnem jde zkoušet
přípravka. Katka si po dohodě s rodiči
vyzvedla většinu dětí ve školce a u hasičárny
pilovaly, ještě pořádně hasičský útok. Stihli
trénink jen tak tak, protože hned po skončení
začalo vytrvale pršet, doufáme, že se přes noc
vyprší a zítra bude hezky.

20.06.2009

8,00-17,00 hod.

21.06.2009

10,00-11,30 hod. Dnes jsme se sešli, abychom společně s dětmi
oslavili jejich úspěch. Rozdělali jsme dětské
šampíčko, rozdělili ovoce a sladkosti, zhodnotili
včerejší akci, zahráli jsme si pár soutěží a nakonec
nás pan Stanislav Bukovjan starší s velitelem
družstva Davidem Šafránkem svezli za zvuku
sirény v hasičském autě.
Po prvním prázdninovém týdnu se ozvala 13
dětí, že by rády přišly na hasičský kroužek
Vedoucí souhlasili, ale zkrátili kroužek na
2 hodiny a to od 9,00 do 11,00 hodin kvůli
velkému teplu.
Krom stálých členů se objevili další tři noví
adepti. Přišli mezi nás – Natálka Zvolská,
Anetka a Karolínka Kačírková
9,00 -11,00 hod. Protože byli děti ze všech kategorií, tak jsme
vytvořili smíšená družstva a hlavně jsme chtěli
ukázat novým členům, co znamená přihlásit se
do kroužku MH
Krom hasičského útoku jsme měli připravenou
zase překážkovou dráhu, nějaké to povídání a
pomalu jsme začali opakovat uzlování a
topografii
Na konci si děti vzpomněli na Hasíka, ale

05.07.2009

Proběhl 1. ročník Páteckého jiskření. Akce se
povedla, všechno vyšlo, jak mělo, počasí nám
přálo, profesionální hasiči předvedli své
ukázky, děti a dospělí si zasoutěžili nejen v
požárních útocích, ale i ve společně utvořených
smíšených družstvech a byla veliká legrace.
Nikdo kdo se zúčastnil, neodešel s prázdnou.
Podrobnější informace naleznete v knize,
věnované přímo této akci nazvané:
Pátecké jiskření 20.06.2009

12.07. 2009

9,00-11,00 hod

Katka jim řekla, že po Páteckém jiskření má
nějaké poškození na výstroji a musí ho přes
prázdniny opravit, takže další domácnosti bude
navštěvovat až v září
Dnes se na to, že jsou prázdniny objevilo
dokonce 16 členů posádky a ještě se zastavil
další nový člen – Péťa Židů a vydržel mezi
námi až dokonce.
Hned od začátku jsme měli vytvořena družstva,
která se střídala v hasičských útocích a mezi
tím byli další s Katkou, která přinesla velké
puzzle z jiskření, a děti si vyzkoušeliy složit celý
obrázek, zahráli si na oceán, vyzkoušeli si
přeručkovat lano a měli připravenu malou
dětskou překážkovou dráhu. Potom si zahráli
hry podle sebe a starší vyzkoušeli plížení
Na konci jsme se dověděli, že většina dětí
odjíždí s rodiči na dovolenou a tak jsme
kroužek do září ukončili, protože vedoucí mají v srpnu také dovolenou.

Přejeme všem mladým hasičům prima prázdniny – uvidíme se v září !

