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08.01.2010 18,00-19,30 hodin MH starší

18,00 hodin dnes jsme se sešli poprvé po vánočních svátcích, popovídali
jsme si jaké byly svátky, kde je kdo slavil a potom jsme se
vrátili k teoretickýcm znalostem pro závod ZPV – nikdo
znás si skoro nic nepamatoval z požární ochrany, ale topo-
grafii a garafické značky tech. prostředků jsme zvládli, 
ale s uzlováním byli někteří z nás na štíru, takže máme co 
co pilovat

19,00 hodin jsme už s radostí pokračovali v turnaji ve společenských 
hrách a na konci kroužku jsme se dozvěděli, že se Jirka 
Tomáš rozhodl bez udání důvodu ukončit své působení u 
MH Pátek

19,30 hodin konec kroužku

10.01.2010 09,00-10,00 hodin MH přípravka

09,00 hodin tak jsme se zase sešli a povídali si o Ježíškovi a jaké dárky 
jsme dostali a byli jsme moc spokojení 

09,30 hodin jsme se už věnovali opakování topografických zanček, které 
jsme se naučili před vánoci a přidali jsme si nové značky a
to z topografie – mosty a z grafických značek rozdělovač

09,50 hodin zahráli jsme si všichni dohromady hru, která nás nejvíce ba-
vila před vánocemi – Pirátskou hru

10,00 hpodin konec kroužku

10.01.2010 10,00-11,30 hodin MH mladší

10,00 hodin dnes jsme se sešli poprvé po vánočních svátcích, popovídali
jsme si jaké byly svátky, kde je kdo slavil a potom jsme se
vrátili k teoretickýcm znalostem pro závod ZPV – nikdo
znás si skoro nic nepamatoval z požární ochrany, ale topo-
grafii a garafické značky tech. prostředků jsme zvládli, 
ale s uzlováním byli někteří z nás na štíru, takže máme co 
co pilovat, takže jsme dpadli stejně jako naši MH starší a 
jako další uzel jsme se naučili tesařský uzel

11,00 hodin jsme už s radostí pokračovali v turnaji ve společenských 
hrách  

11,25 hodin jsme se dozvěděli hodně smutnou zprávu, že naše kamarádka
je velmi těžce nemocná a tak na ni myslíme a přejem, ať se
brzo uzdraví

11,30 hodin konec kroužku



15.01.2010 18,00-19,30 hodin MH starší

18,00 hodin proběhly gratulace k narozeninám 3 členům MH – Šimon
Holub slavil s Tomášem Lipavským 12 let a Vašek Volejník
oslavil své 11 narozeniny – všichni potom společně dostali 
hobla

18,30 hodin nová látka – učili jsme se na hadici uvázet lodní uzel jedním
koncem a opakovali všechny ostatní uzle, které jsme se už
naučili

19,00 hodin nastala naše nejoblíbenější zábava – pokračujeme v turnaji 
společenských her

19,30 hodin konec kroužku

17.01.2010 09,00-11,30 hodin MH přípravka
MH mladší

kroužky odpadly, protože plno dětí je nemocných a tak by na každém kroužku byly
jen 2 děti !

22.01.2010 18,00-19,30 hodin MH starší

18,00 hodin a zase dokola ta teorie – všichni víme, že je to potřeba, ale
nikoho to nebaví – opět uzlujeme, někteří z nás ještě teď 
nejsou schopni udělat správně i jednoduché uzle a tak je
musíme opakovat, protože jak říkají naši vedoucí hasičský
sport není o jednotlivcích, ale o týmu

18,30 hodin jsme se začali učit teorii na štafetu 4 x 60 m, která se poběží
na akci v Křečkově  a potom v celostátní hře Plamen, do
které chceme vstoupit až začne ročník 2010/2011
není to špatné, ale praxe bude určitě lepší

19,00 hodin hurá.... jdeme soutěžit, čekají nás společenské hry 
19,30 hodin konec kroužku

24.01.2010 09,00-10,00 hodin MH přípravka

09,00 hodin zopakovali jsme všechny topografické značky, které známe -
lesy, louky, mosty, zámek, tovární komíny a přidali jsme si
značku pramenů
v grafických značkách už umíme značku proudnice, rozdě-
lovače a přidali jsme si sací koš
začali jsme se učit první uzel – zkracovačku zábavnou for-



mou, kdy nám Katka ukázala jek leze had a jak se postupně
kroutí, až se sám zauzluje.....

09,30 hodin vedoucí přinesli hasičskou knížku, kde jsme si prohlédli
jak zasahují u automobilových nehod

9,40 hodin jsme si společně zahráli hry Pirátská loď a Létající koberec
9,50 hodin jsme pogratulovali Hynkovi Svobodovi k jeho 6.narozeni-

nám a zároveň po něm jsme poslali blahopřání jeho nemocné 
sestřičce, které neustále držíme místo mezi MH mladšími

10,00 hodin konec kroužku

24.01.2010 10,00-11,30 hodin MH mladší

10,00 hodin opakujeme neustále uzlování, už jsme na pár jedinců zvlád-
li zkracovačku, plochou spojku, tesařský uzel, ale lodní uzel
nám ještě nejde, protože se váže jedním koncem a ruce se 
nám nedokáží zorientovat
dále jsme se začali učit požární ochranu a to je tedy něco,
musíme znát čím lez ale i nelze hasit jednotlivé druhy látek
a věcí 

10,45 hodin hrajeme mezi sebou malý turnaj ve společenských hrách
11,15 hodin pogratulovali jsme 2 oslavencům, kteří mají narozeniny -

Adam Radoň slaví své 8. narozeniny a Hanka Hněvsová 
oslavila nádherné 6. narozeniny

11,30 hodin konec kroužku

29.01.2010 18,00-19,30 hodin MH starší

18,00 hodin dnes začínáme jako ve škole, Katka pro nás připravila test
na znalosti pro ZPV- to bude teda něco, nikdo z nás to 
nečekal a nebyl to jednoduché, test obsahoval – správně
napsat všechny názvy topozravických a grafických značek
podle jejich označení, podle kompasu napsat názvy světo-
vých stran a urřit jejich azimut, podle obrázku popsat uzle,
doplnoit tabulku požární ochrany a napsat správný postup
při určování azimutu a orientaci mapy

18,45 hodin jsme se mrkli na DVD, kde jsme viděli v praxi provedenou
štafetu 4 x 60 m, kterou jsme se teoreticky učili na minulé
schůzce

19,15 hodin začali jsme probírat postup další štafety – 400 m s překážka-
mi CTIF

19,30 hodin konec schůzky



31.01.2010 09,00-10,00 hodin MH přípravka

09,00 hodin takže jako pokaždé opakujeme topogtrafii a grafické značky,
jako nové nám přibyly značky – osamělé skály a požární
automobil
dále pokračujeme v učení uzle zkracovačka

09,35 hodin hrajeme spollečně hru blejblejdy a strašně nás to baví a 
někteří z nás skládají puzzle s motivem Bořka stavitele

09,55 hodin gratulujeme hynkovi Svobodovi k svátku
10,00 hodin kroužek pro dnešek končí

31.01.2010 10,00-11,30 hodin MH mladší

10,00 hodin opakování topografie a uzlování a také požární ochrany,
pilujeme lodní uzel, ale nejde to moc dobře

10,30 hodin dostali jsme soupis všech štafet, které nás čekají za rok 
v Plamenu a začali jsme se učit štafetu 4 x 60 m

11,00 hodin hurá..... a je tu zábava , turnaj ve společenských hrách
11,20 hodin gratulujeme Nele Raganové k svátku
11,30 hodin ukončení kroužku
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19.02.2010 18,00-19,30 hodin MH starší

18,00 hodin jsme dostali výsledky testu, který jsme psali v lednu
vyhodnocení nic moc, ale my se to všechno doučíme, aby
jsme v říjnu neudělali ostudu
vyhlášení ( vždy podle kategorií – nejlepší  tři MH):
topografie – Jan Šafránek, Denisa Haltuchová, Lucka Leinweberová
graf. znač. - Jan Šafránek, Denisa Haltuchová, Lucka Leinweberová
azimut, SS - Jan Šafránek, Denisa Haltuchová, Lucka Leinweberová
uzlování - Jan Šafránek, Denisa Haltuchová, Lucka Leinweberová
orient. mapy- Jan Šafránek, Lucka Leinweberová, Tomáš Lipavský
požár. Ochrana- Jan Šafránek, Denisa Haltuchová, Šimon Holub

18,20 hodin na základě tohoto testu jsme začali opakovat vše potřebné pro
ZPV 2010

19,00 hodin teorie štafet 4 x 60 m a 400 m s překážkami CTIF, kterou
jsme zase shlédli na DVD jako předminule tu 4 x 60 m

19,30 hodin konec kroužku

21.02.2010 09,00-10,00 hodin MH přípravka

09,00 hodin opakujem topografie, žádnou novou značku si nepřidáme, 
protože se nám ty co umíme za těch 14 dní, kdy jsme se 
neviděli pomíchaly, ale v grafických značkách všechno víme
a tak jsme dostali novou značku savice
v uzlech jsme zatím zůstali jen u zkracovačky, protože ji ještě 
úplně dokonale neumíme zavázat
nakonec jsme si připomněli jak musí být vybaven hasič, když 
jde hasit oheň

09,40 hodin teta nezapomněla a přinesla zase nějaké společenské hry pro
naše odreagování a bylo to prima

10,00 hodin konec kroužku

21.02.2010 10,00-11,30 hodin MH mladší

10,00 hodin zahájení kroužku začalo přivítáním nového člena do našeho
družstva Michala Müllera

10,10 hodin opakovali jsme uzlování, topografii, grafické značky, požár-
ní ovhranu a orientaci mapy

10,40 hodin začali jsme se seznamovat se štafetou 4 x 60 m, kterou po-
prvé poběžíme na Floriánku v Křečkově

11,00 hodin jsme začali hrát hry – starší, kteří umí číst hráli Kriskros a
mladší prvňáčkové skládali na magnetickou tabuli s písmen
název SDH Pátek a své jméno

11,30 hodin ukončení kroužku



26.02.2010 18,00-19,30 hodin MH starší

18,00 hodin začali jsme trénováním teorie ve štafetách 4 x 60 m a 400 m 
s překážkami CTIF a obě jsme znovu pro zapamatování
shlédli na DVD
potom jsme začali srudovat další štafetu a to štafetu požárních 
dvojic, kterou jsme nakonec také viděli na DVD v praxi

19,00 hodin po dlouhé době jsme se vrátili k soutěži ve společenských 
hrách

19,20 hodin jsme popřáli dříve z důvodu jarních prázdnin k svátku Tomáši
Lipavskému

19,30 hodin ukončení kroužku

28.02.2010 09,00-10,00 hodin MH přípravka

09,00 hodin tak hurá už máme v pořádku znalosti všech stávajících topo-
grafických značek a mohli jsme si přidat další – vodní mlýny,
grafické značky umíme,ale novou jsme nedostali, aby se nám
to prý podle vedoucích zase nepomotalo
největším úspěchem je, že už skoro všichni umíme zkracovačku
začali jsme se také už věnovat zdravovědě – pomalu se učíme
zavázat správně zraněné koleno

09,45 hodin ještě nám zbyl čas na nějaké ty stolní hry, dnes hrajeme fotbal,
člověče nezlob se

9,55 hodin zasláno po bratrovi blahopřání Viktorce Svovodové k svátku
10,00 hodin konec kroužku

28.02.2010 10,00-11,30 hodin MH mladší

10,00 hodin opakujeme štafetu požárních dvojic a potom ji vidíme na
DVD v praxi
potom jsme se pustili do další štafety požárních dvojic, která
není tak jednoduchá, ale my ji snad zvládneme

10,30 hodin opakování uzlů a požární ochrany
11,00 hodin odreagováním byly hry – stolní fotbal, pirátská loď, létající

koberec a pexeso
11,30 hodin konec kroužku

Těšíme se na jarní prázdniny a uvidíme 
       se po jejich skončení … hurá !!!
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04.03.2010    Nymbursko článek o SDH Pátek

Konečně jsme v týdeníku Nymbursko a tak se další lidé dozvědí, že v Pátku
máme prima partu mladých hasičů a příjdou mezi nás i z okolí.



19.03.2010 18,00-19,30 hodin MH starší

18,00 hodin tak jsme se všichni zase šešli po prázdninách zdraví a nikdo
kdo jel na lyže nemá nic zlomeného a můžeme začít trénovat
venku, protože počasí nám docela přeje

18,10 hodin rozvička obsahovala dřepy, kliky, žabáky, trakaře, skákání po
jedné noze, sprint okolo hasičské zbrojnice, byla pěkně ná-
ročná, ale vedoucí říkají, že po zimním odpočinku musíme
své svaly protáhnout

18,25 hodin tak a teď se ukáže, budeme trénovat první štafetu 4 x 60 m,
kterou jsme zatím znali jen teoreticky, no na poprvé to docela
ušlo, ani jsme neudělali mnoho chyb

19,00 hodin šli jsme trénovat požární útok na ruby
19,30 hodin konec kroužku

21.03.2010 09,00-10,00 hodin MH přípravka

09,00 hodin vedoucí postavili pro přípravku malou překážkovou dráhu,
která se skládala z dětské klouzačky, malé lavičky a z kuže-
lů je postavena překážková dráha a na konci byla dětská
cisterna s vodou a děti stříkaly na terč a moc je to bavilo

09,20 hodin začali jsme procvičovat na sucho požární útok, hlavně jsme
se věnovali spojování hadicového vedení na platě

09,50 hodin jsme ještě stačili zopakovat topografické a grafické značky
10,00 hodin konec kroužku

21.03.2010 10,00-11,30 hodin MH mladší

10,00 hodin rozcvička pro proražení našich svalů byla únavná, ale
je potřeba se rozpohybovat 

10,20 hodin začal trénink na štafetu 4 x 60 m a museli jsme zavzpomínat
na základní pravidla, ale vedoucí nám je připomněli a potom
to už šlo až na pár chybiček

10,45 hodin požární útok na sucho nám šel zcela bezchybně ten jsme ne-
zapomněli

11,00 hodin museli jsme se schovat do klubovny, protože začalo hustě 
pršet a tam jsme zopakovali topografii a hlavně uzlování

11,20 hodin Aneta Kačírková oslavila své 7 narozeniny a my ji pogratu-
lovali

11,30 hodin konec kroužku



26.03.2010 18,00-19,30 hodin MH starší

18,00 hodin tak hurá počasí se umoudřilo a můžeme po celou dobu krouž-
ku být venku a začínáme rozcvičkou a vedoucí nás nijak
nešetří, musíme získat kondičku

18,15 hodin trénink a zdokonalení provedení při štafetě 4 x 60 m – už
nám to jde bez chyb, jenom to předávání proudnice občas 
nedopadne dobře, ale vše doladíme

18,45 hodin nejlepší na konec, všichni se nemůžeme dočkat požárního
útoku, protože poprvé půjdeme s vodou a vedoucí nám přes 
zimu udělal nástřikové terče, jako mají na závodech
nejlepší čas byl 30,5 s

19,30 hodin konec kroužku

28.03.2010 09,00-10,00 hodin MH přípravka

09,00 hodin přivítali jsme nového člena mezi námi Matěje Horáčka
09,05 hodin ráno je ještě chladno, tak jsme rozvičku moc nepřeháněli
09,15 hodin jsme vyzkoušeli překážkovou dráhu postavenou pro nejmen-

ší, aby se trochu zahřáli
09,30 hodin jsme trénovali požární útok na sucho, protože počasí ještě

nebylo takové, abychom mohli stříkat s vodou, vedoucí se
báli, abychom nebyli nemocní

10,00 hodin konec kroužku

28.03.2010 10,00-11,30 hodin MH mladší

10,00 hodin dnes jsme začali netradičně, místo rozcvičky jsme šli střílet
vzduchovkou na terč

10,15 hodin teprve teď došlo na rozcičku, abychom se trochu rozehřáli
10,30 hodin počasí se už zlepšilo a tak jsme mohli procvičit požární útok

s vodou 
1. útok běželi - Michal  Müller, Lukáš Holub, Jiří Šafránek,

     Adam Radoň, Vít Leinweber
2. útok běželi - Hana Hněvsová, Aneta Kačírková, Marie 

     Müllerová, Nikola Lehká, Nela Raganová
čas nebyly špatné – 1. útok měl nejlepší čas 33,16 s a holky 
jako 2. útok měly čas 35,02 s
mezi pauzami vždy družstvo, které neběželo, opakovalo to-
pografii a uzlování, hlavně jsme procvičovali úvaz na proud-
nici

11,20 hodin jsme k 9. narozeninám popřáli Michalovi Müllerovi
11,30 hodin konec kroužku
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02.04.2010 18,00-20,00 hodin MH starší

18,00 hodin tak konečně, už zase máme letní čas a kroužek bude až do
20,00 hodin a my budeme trénovat déle

18,10 hodin rozcvičku už docela zvládáme bez problémů, už jsme ze 
sebe tu zimní únavu setřásli

18,30 hodin počasí skutečně dokazuje, že je aprílové, protože dnes 
nemůžeme stříkat s vodou a tak alespoň zdokonalíme
spojování hasičského vedení a roztažení požárního útoku
časy nebyly tak špatné:
první parta – čas 18,07 s:
přetlakový ventil - hadice B Ondra Týma
savice č. 1 – mašina David Zikmund
savice č. 2 – sací koš Šimon Holub
strojník Jan Šafránek
rozdělovač Lukáš Lacko
proudnice M Denis Lacko
proudnice Č Václav Volejník
druhá parta – čas 22,45 s:
přetlakový ventil - hadice B Ondra Týma
savice č. 1 – mašina Tomáš Lipavský
savice č. 2 – sací koš Šimon Holub
strojník Denisa Haltuchová
rozdělovač Lukáš Lacko
proudnice M Lucka Leinweberová
proudnice Č Václav Volejník

19,15 hodin začali jsme nacvičovat novou štafetu 400 m s překážkami
CTIF a je to pěkně náročné, hlavně se zde dá udělat tolik
chyb, aniž si to uvědomíme

19,45 hodin jsme blahopřáli Lucce Lienweberové k jejím 13. narozeni-
nám

19,55 hodin úklid jednoduchých překážek
20,00 hodin konec kroužku

04.04.2010 9,00-10,15 hodin MH přípravka

09,00 hodin dnes jsme se učili poprvé překonávat velké překážky
žebřík a kladinu přes které běhají naši starší hasiči – moc
nás to bavilo, nejlepší bylo, když jsme skákali z kladiny
naší vedoucí přímo do náručí

09,30 hodin cvičíme požární útok na ruby, děti co mají pauzu, tak
si procvičují jak říká vedoucí trpělivost u dětského golfu

09,50 hodin jsme si všichni společně zahráli petanque
10,15 hodin konec kroužku



04.04.2010 10,15 – 11,45 hodin MH mladší

10,15 hodin rozvička už docela šla a ani nás neboleli moc nohy
10,30 hodin děti se rozdělily opět na 2 skupiny – kluci a holky

jedna skupina vždy opakovala znalosti na ZPV a druhá
pilovala požární útok

11,00 hodin dochází k výměně skupin a pokračuje se v tréninku
11,30 hodin nakonec jsme zvolili ještě začátek štafety 400 m s překáž-

kami CTIF a trénovali jak správně překonat žebřík
11,40hodin na konci kroužku jsme se dozvěděli, že ke konci března 

ukončili docházku do kroužku MH mladších dvě slečny, 
důvod nebyl konkrétní, prostě se rozhodli. Jde o Nikolu 
Lehkou a Anetu Kačírkovou

11,45 hodin konec kroužku

09.04.2010 18,00 – 20,00 hodin MH starší

18,00 hodin rozcvička byla dnes nejvíce zaměřená na sprinty, jsme dost
dobří říkají vedoucí, ale neumíme ve volných úsecích zrych-
lit

18,25 hodin dnes jsme pilovali štafetu 400 m s překážkámi CTIF a už
jsme pochopili jakých chyb se vyvarovat a měli jsme i čas
okolo 2 minut – na nováčky to není špatné

19,00 hodin skoro celou hodinu jsme trénovali požární útok a bylo to 
moc fajn, jen nás nebaví motání hadic a příprava plata, ale
jak se říká, každá radost přináší i starost – nejlepší čas 29 s

19,45 hodin nám vedoucí rozdali velikonoční balíčky a popřáli hezké
velikonoce

20,00 hodin konec kroužku

11.04.2010 09,00 – 10,15 hodin MH přípravka

09,00 hodin nejdříve jsme přivítali dva nové členy, jsou to dvojčata
Adélka a Michal Havlinovi a je jim 5 let a bydlí v Úmyslo-
vicích
byly jsme rádi, protože právě v tento den přišli rodiče Jany
Němcové a Karolíny Kačírkové a nahlásili vedoucím, že
už holky nebudou chodit na hasiče
kdyby Havlinovi nepřišli, tak by jsme nemohli běhat ani
požární útok

09,15 hodin začali jsme trénovat požární útok a už nám přálo i počasí
takže jsme to zkusili s vodou
Adélka s Míšou se hned začali učit napojovat rozdělovač



10,00 hodin k velikonocům jsme dostali balíčky a vedoucí nám popřáli
hezké svátky a klukům bohatou výslužku

10,15 hodin konec kroužku

11.04.2010 10,15 – 11,45 hodin MH mladší

10,15 hodin rozvička byla zaměřená spíše na sprint, abychom dokázali
ve štafetách běžet co nejrychleji

10,30 hodin bohužel odchodem holek nastal problém, protože jsme se 
museli spojit v jedno družstvo
vždy 5 z nás trénovalo požární útok a další se zdokonalovali
ve znalostech na ZPV a také se učili motat hadice v ruce,
což znamenalo, že se připravujeme na další štafetu požár-
ních dvojic

11,15 hodin jsme ukončili trénink požárního útoku a nejlepší čas byl 
30,25 s
a začali jsme pilovat štafetu 400 m s překážkami CTIF
a už jsme chybovali jen párkrát, největší problém nám opět
dělají předávky

11,35 hodin přesně tento den slaví Nela Raganová své 8. narozeniny
takže gratulace proběhla společně s hoblem

11,45 hodin konec kroužku

16.04.2010 18,00 – 20,00 hodin MH starší

18,00 hodin rozcvička tentokrát byla zaměřená na posilování a vytrva-
lost

18,15 hodin trénink je zaměřen jen na požární útok, protože za týden nás 
čeká první kolo Polabské ligy v Bříství

19,00 hodin proběhla malá přestávka a v té jsme pogratulovali a dali 
hobla našemu oslavenci Ondrovi Týmovi k 11. narozeninám

19,15 hodin pokračujeme v požárním útoku – nejlepší čas je 25,02 s
20,00 hodin konec kroužku

18.04.2010 09,00 – 10,15 hodin MH přípravka

09,00 hodin rozcvička 
09,10 hodin požární útok musíme cvičit, protože nás čeká příští sobotu 

první kolo Polabské ligy v Bříství
10,00 hodin pro odreagování jsme zkoušeli překonávat opět kladinu,

žebřík a malou bariéru
10,15 hodin konec kroužku



18.04.2010 10,15 – 11,45 hodin MH mladší

10,15 hodin rozcvička zaměřená na vytrvalost a posílení našeho svalstva
10,30 hodin dnes jsme se nejvíce věnovali požárnímu útoku kvůli tomu,

že nás čeká příští týden začátek Požární ligy
ti co vždy odpočívali pilovali některé úseky štafet 4 x 60 m 
a 400 m s překážkami CTIF

11,20 hodin jsme si tyto štafety vyzkoušeli kompletně
11,45 hodin konec kroužku

24.04.2010 11,30 – 18,00 hodin Polabská liga
      Bříství

podrobný popis závodu následuje na další straně, ale stojí za zmínku, že jsme přímo
na zzávodech přáli dvěma MH mladším k jejich svátku a také k jedněm 
narozeninámsvátek přímo dnešní den slavil Jirka Šafránek a zítra oslaví své 9. naro-
zeniny Vítek Leinweber

video z této soutěže, 
je k dispozici 

u našich vedoucích



30.04.2010 18,00 – 20,00 hodin MH starší

18,00 hodin rozvička 
18,10 hodin zhodnocení prvního závodu v požárním útoku – celkem

jsme byli spokojeni, jen to dlouhé čekání je hrozné a asi
si budeme muset postupně zvyknout

18,25 hodin trénujeme dále požární útok, protože za týden jedem do 
Všechlap na další závod První nasátí

19,10 hodin jsme se na chvíli odreagovali střelbou ze vzuchovka na terč
19,30 hodin jsme zase makali na požárním útoku – nejlepší čas 20,04 s
20,00 hodin konec kroužku



       měsíc

     

květen 2010



02.05.2010 09,00 – 10,15 hodin MH přípravka

09,00 hodin rozvička
09,10 hodin povídání o první závodě, jak se to dětičkám líbilo a co je 

tam nebavilo
09,30 hodin trénování ožárního útoku na Všechlapy 08.05.2010, vedoucí

se snaží, abychom hadicové vedení pospojovali sami a ne-
seli nám na závodech pomáhat

10,15 hodin ukončení kroužku

02.05.2010 10,15 – 11,45 hodin MH mladší

10,15 hodin rozcvička
10,30 hodin probrali jsme rychla Bříství a potom jsme se už soustředili 

na trénink na Všechlapy
10,40 hodin 5-ti členná skupina trénuje požární útok a další tři se soust-

ředí na úseky štafety 400 m s překážkami CTIF m, které
poběží
postupnjě se vystřídají všichni

11,20 hodin jsme procvičili a dohromady zaběhly komplet dannou štafe-
tu a už jsme spokojeni, protože posldení kolo bylo úplně bez
chyb a vedoucí byli spokojeni

11,45 hodin konec štafety

08.05.2010 11,30 – 18,00 hodin První nasátí
 Všechlapy

video z této soutěže, 
je k dispozici 

u našich vedoucích

Po tomto závodě se k našim MH mladším připojil další nový člen Vojtěch Volejník



23.05.2010 09,00 – 17,00 hodin  Celodenní  výlet  
 

Dnes jedeme všichni společně na první celodenní výlet od založení tohoto
kroužku. Vedoucí vymysleli, že zavítáme do dvou muzeí a to jedno se nachází v 
Přibyslavi a jde o hasičské muzeum a potom na zpáteční cestě zastavíme v soukro-
mém muzeu zahradní železnice v Chlumci nad Cidlinou.

Sraz jsme měli u naší hasičárny a překvápkem byl autobus zn Mercedes, který
byl úolně nový. Tak jsme se pohodlně usadili a vyrazili. Cesta do Přibyslavi trvala,
asi 1,5 hodiny a prohlídku jsme měli zamluvenu na 11,00 hodinu. Ještě před ní jsme v
areálu muzea poobědvali to co jsme měli z domova a potom vyrazili na prohlídku.

V muzeu jsme viděli vše co se týka hasičů a záchranných složek, byly zde
také různé fotografie a najedné z nich jsme objevili našeho starostu OSH pana
Jeníka. Nějvětší zájem budili modely jednotlivých druhů hasičských aut, ale i také
technika, která se používala v minulém století. Někteří z nás zkusili roztočit ruční
hasičskou stříkačku, ale moc to nešli, mladší MH zaujal panel, kde bylo dopodrobna 
vyobrazeno vše co se musí udělat při vyhlášení poplachu.

Naši nejmenší měli radost z toho, že si mohli sednout do opravdového hasič-
ského auta a vyfotit se. Také jsme se dozvěděli, že toto auto vyjíždí na historické
prohlídky po celé republice.

Náš průvodce byl příjemný a na konci prohlídky nám ještě ukázal zvyky 
místího kraje a jeho krásy jsme shlédli na 10 minutovém videu.

Nakonec nás pochválil, že jsme slušně vychováni a jsme jednou z mála skupin,
kterou rád uvidí znovu.

Před odjezdem jsme si ještě koupili upomínkové předměty a vyrazili na směr
Chlumec nad Cidlinou.                                            (Vypracoval: Jan Šafránek)

           ruční stříkačka motorová stříkačka

auto Praga – na
něm jsme se fotili



  a vše nám ukázal a někdy
  i předvedl

   náš průvodce byl prima 

             v muzeu bylo  moc zajímavých
             věcí

ať už historických nebo současných



Asi za 1,5 hodinu jsme vjeli do Chlumce nad Cidlinou a vyhlíželi muzeum.
A tak jsme tady, to jsme zvědaví co nás tady čeká, protože zatím nic nevidíme.
Přicházíme ke starému nákladnímu vagónu, který je pokladnou a už to vidíme.
A už jsme to uviděli, byla před náma zahradní železnice, kde se proháněla parní 
souprava a lokomotiva kouřila z komína, pak zde jezdil motoráček a také nákladní
vlak, který vezl různý materiál a nakonec se zde porháněl moderní rychlovlak.

Všichni jsme se předháněli, abychom viděli vše, jednou vjeli vlaky do tunelu, 
podruhé přejížděli pře most na krásným údolím, no prostě to bylo úžasné a nebylo to 
všechno. Na zahradě jsme objevili malé nádražíčko, ze kterého byl vypraven 
upravený vůz se sedadly a na něm nás strojvedoucí vozil z kopce dolů a nahoru. 
Katka vše fotila  a tak budeme mít památku.

Potom jsme plni dojmů vyrazili k domovu. Přijeli jsme o něco dříve, ale to 
nevadilo, protože jsme přáli ještě Monice Limbergové k svátku a Katka s Jirkou nám
ještě na památku koupili v hasičském muzeu trojrozměrný model muzea, jeden je 
přiložen jako příloha.                                                          

         (vypracoval: Jan Šafránek)



             teda tady to je pěkné, menší děti
   neustále doprovází jednotlivé   
   mašinky na jejich cestě, ti starší
   odpočívají a sledují modely vla-
   ků z povzdálí a jiní obdivují

                                                                                    ovládací pult majitele muzea



28.05.2010 18,00 – 20,00 hodin MH starší

18,00 hodin rozvička  byla dnes fajn a neboleli nás žádné svaly, asi na 
tom něco je, že když se pohybujeme, tak nezlenivíme

18,15 hodin probrali jsme společně výlet a shodli se na tom, že to bylo
prima

18,25 hodin a teď znovu trénink, protože za týden jedeme na 3. kolo
Polabské ligy do Vestce ( 2. kolo je vždy součástí hry 
Plamen a jelikož tam ještě nejsme, tak jsme ho museli 
vynechat)
docela nám to jde, nejlepší čas je 19,47 s

19,15 hodin začíná trénink štafety požárních dvojic, která se poběží 
v Křečkově na Floriánkovi

19,45 hodin dostali jsme od SDH balíčky k dětskému dnu a byli jsme 
pozváni na neděli, kde se na hřišti koná soutěžní odpoledne
pro děti

20,00 hhodin konec kroužku

30.05.2010 8,00 - 9,15 hodin MH přípravka

08,00 hodin začínáme poměrně brzo, ale je to kvůli dnešní akci, která se
koná odpoledne na hřišti

08,05 hodin rozcvička jen na místě, bez běhání
08,10 hodin probrali jsme výlet a potom jsme šli na sucho trénovat po-

žární útok, protože byla ještě rosa
09,00 hodin vedoucí rozdali nám balíčky k dětskému dnu plné sladkostí
09,15 hodin konec kroužku

30.05.2010 09,15-10,45 hodin MH mladší

09,15 hodin dnes jsme o hodinu posunutí dopředu, protože odpoledne 
budeme na hřišti soutěžit v různých disciplínách

09,30 hodin začínáme, protože jsme se nebyli schopni sejít v čas asi né
každý z nás je schopen vstáti brzo
takže konečně začínáme a musíme se pořádně rozcvičit, aby
jsme viděli na spojivání hadic na platě

09,45 hodin dnes jen pilujeme na závod ve Vestci požární útok, abychom 
jsme se umístili co nejlépe

10,30 hodin jsme dostali od vedoucích balíček sledkostí k dětskému dnu
10,45 hodin konec kroužku



měsíc

červen
2010



        Polabská liga – Vestec 05.06.2010  3. kolo

      V sobotu jsme opět po obědě vyrazili na další kolo Polabské ligy v požár-
ním útoku, který se konal ve Vestci a zároveň jsme soutěžili také o Vestecký
pohár. Od naši hasičárny jsme vyjížděli v 12,30 hodin a tentokrát bylo dost dětí
omluveno a báli jsme se, že nepostavíme jedno družstvo, nakonec to vyšlo.

           Ve Vestci jsme byli v 13,00 hodin a vedoucí nás hned šli zapsat, abychom ne-
běželi jako poslední a mohli co nejdříve domů. Překvapení pro starší přivezla 

          mamka Ondry Týmy a to malý stan, kde jsme se mohli alespoň nachvíli schovat 
před ostatními. Přípravka a mladší byli pod velkým stanem SDH a nebo si hráli
před ním různé míčové hry a čekali až na ně dojde řada.

Velitelé družstev pro toto kolo byli: MH starší Denis Lacko
MH mladší Michal Müller
MH přípravka Karolína

Vokounová
Dnes za MH starší soutěžili:  

Jan Šafránek strojník + savice č. 1 + mašina (dohlíží p. S. Bukovjan ml.)
David Zikmund savice č.1 a savice č. 2 + sací koš
Tomáš Lipavský    savice č.1 a savice č. 2 + sací koš
Šimon Holub savice č.2 + sací koš a spojení s savicí č. 1
Lukáš Lacko rozdělovač
Denis Lacko proudnice M
Ondřej Týma spoje B-B a B- přetlakový ventil
Lucie Leinweberová proudnice Č

Václav Volejník a Denisa Haltuchová – byli omluveni

Nakonec skončili z 10 soutěžních družstev v Polabské lize na 6. místě, ale v
soutěži o Vestecký pohár skončili na místě posledním, protože tady se oba dva
časy sčítali a jeden z pokusů nám moc řečeno tedy vůbec nevyšel.

Výsledný čas pro Polabskou ligu je 29,27 s.

Dnes za MH mladší soutěžili:  

Michal Müller savicové vedení + sací koš 
Nela Raganová savicové vedení + sací koš
Lukáš Holub rozdělovač
Marie Müllerová spoje B-B a B-přetlakový ventil
Vítek Leinweber spoje B-B a B-přetlakový ventil
Jiří Šafránek proudnice M
Vojta Volejník proudnice Č



Adam Radoň – byl omluven
Stanislav Bukovjan ml. - strojník

Nakonec skončili z 15 soutěžních družstev v Polabské lize na 8. místě, ale v
soutěži o Vestecký pohár skončili na místě posledním, protože tady se oba dva
časy sčítali a jeden z pokusů nám moc řečeno tedy vůbec nevyšel.

Výsledný čas pro Polabskou ligu je 27,81 s.

Dnes za MH přípravku soutěžili:  

Karolína Vokounová savicové vedení + sací koš 
Monika Limbergová rozdělovač
Hana Hněvsová rozdělovač
Iveta Limbergová spoje B-B a B-přetlakový ventil
Ondřej Šafránek proudnice M
Matěj Horáček proudnice Č

Adéla a Michal Havlinová, Hynek Svoboda – byl omluven
Stanislav Bukovjan ml. - strojník

Nakonec skončili z 7 soutěžních družstev v Polabské lize na 2. místě, ale v
soutěži o Vestecký pohár skončili na místě třetím, protože tady se oba dva
časy sčítali a jeden z pokusů nám moc řečeno tedy vůbec nevyšel.

Výsledný čas pro Polabskou ligu je 37,65 s.

Tentokrát odjíždíme mírně rozladěni, protože MH starším a mladším se závody
moc nevyvedli a nejvíce se nám nelíbil způsob sšítání časů při závodě o 
Vestecký pohár, do teď jsme toto vyhodnocení neznali.
Vedoucí nám řekli, že si z toho nemáme nic dělat, že se to stane každému a 
podstatné je to, že jsme se nezranili.
Takže nakonec je vše v pohodě a my se těšíme na další závod.

Návrat domů okolo 18,30 hodiny

video z této soutěže, je k dispozici 
u našich vedoucích



     tak a jsme zase připraveni a těch družstev je tedy hodně

z dálky to vypadá moc dobře, ale nikdo nevidí  tu rozpojenou hadici C

                                       tak ještě poslední pokyny před startem



09.06.2010 18,00 – 19,30 hodin MH starší

18,00 hodin dnes je středa a máme mimořádný trénink na naši akci
Pátecké jiskření, která se koná 19.06.2010 požární útok,
dále jsme začali trénovat překvapaní pro ostatní družstva
a to útok na ruby dětský – docela nás to baví, je to úplně
něco jiného a náročnější je také spojování půlspojek, proto-
že nejsou srovnané na platě, ale volně položené v trávě

19,30 hodin konec kroužku

19.06.2010 18,00 – 20,00 hodin MH starší

18,00 hodin rozcvička
18,15 hodin trénink požárního útoku a útoku na ruby
19,00 hodin trénovali jsme také štafety 4 x 60 m a štafetu požárních 

dvojic na akci v Křečkově
19,45 hodin úklid jednotlivých  překážek
20,00 hodin konec kroužku

12.06.2010 14,00 – 16,00 hodin MH mladší

14,00 hodin mimořádný sobotní trénink nám nijak nevadil, protože 
trénujeme na Pátecké jiskření požární útok a útok na ruby,
docela to jde, jenom to spojování půlspojek nějak zaostává,
ale ono časem půjde

15,00 hodin musíme zesílit trénink na štafety 4 x 60 m a štaferu požárních
dvojic, abychom v Křečkově neskončili na posledním místě

16,00 hodin konec kroužku

13.06.2010 09,00 – 10,15 hodin MH přípravka

09,00 hodin rozcvička
09,15 hodin skoro celou hodinu jsme trénovali požární útok a také jse

zkusili obrácený útok upravený pro přípravku a docela to
šlo a moc nás to bavilo

10,00 hodin popřáli jsme Ivetce k jejímu svátku
110,15 hodin konec kroužku

13.06.2010 10,15 – 11,45 hodin MH mladší

10,15 hodin rozvička
10,30 hodin trénujeme požární útok a útok na ruby
11,35 hodin jsme dopředu pogratulovali Vítkovi k svátku
11,45 hodin konec kroužku



16.06.2010 18,00 – 19,30 hodin MH starší

18,00 hodin procvičení požárního útoku a útoku na ruby
18,45 hodin vyzkoušeli jsme ještě štafety na závod v Křečkově
19,30 hodin konec kroužku

18.06.2010 18,00 – 19,00 hodin MH mladší

18,00 hodin vyzkoušeli jsme ještě dva typy útoků na zítřejší akci
19,00 hodin konec kroužku

18.06.2010 19,00 – 20,00 hodin MH starší

19,00 hodin vyzkoušeli jsme ještě dva typy útoků na zítřejší akci
20,00 hodin konec kroužku

19.06.2010 naše akce

  Pátecké jiskření
Tak je to tu, na místním páteckém hřišti se začali okolo 7,30 hodin sjíždět

první SDH společně s MH – dorazili SDH Pátek, Fotrtým Pátek, Libice nad Cidlinou 
A, Libice nad Cidlinou B, Kánín, Opolánky, Odřepsy  a za MH Libice nad Cidlinou,
Křečkov a místní Pátek ve všech kategoriích.

Začátek akce byl stanoven na 8,00 hodinu, kdy náš vedoucí společně se staros-
tou SDH Pátek přivítali všechny sbory a starostu naší obce.

V 8,30 hodin začalo 1. kolo v požárním útoku pro MH a SDH – na jedné dráze
běželi MH a na druhé SDH. 

Po skončení byla připravena ukázka sokolnictví, která se všem účastníkům, ale 
i návštěvníkům, protože p. Semecký s manželkou, kteří vše řídili zapojili do progra-
mu i děti a dospělé a dravci jim nalétávali přímo na rukavici. Po ukončení programu 
se mohli všichni vyfotografovat s místními dravci, mezi nimiž byl jestřáb obecný, výr
velký, poš´tolka, puštík, ale i orel skalní a další.

V 11,00 hodin začaly druhá kola v požárním útoku. Po jejich skončení byla pau-
za na oběd, kde se všichni těšili na palačinky a bramboráčky, potom byla k dispozici
také klobása.

A také to. Kdo dojedli mohli využít služeb SDH Městec Králové, kteří zde při-
stavili auto s vysouvacím žebříkem a kdo se nebál, mohl vylézt pod odzorem hasiče.



Dále si mohli všichni prohlédnout historickou ruční stříkačku, která byla funk-
ční a dále zde bylo vystavenohasičské auto TATRA 805 s původním vybavením.

V 13,30 hodin byl proveden nástup všech družstev k odpolednímu klání spo-
lečných družstev, kde vždy 1 x SDH a 1 x MH soutěžili v 10 disciplínách – střelba ze
vzduchovky, hod na cíl, skládání puzzlí, stříkání džberovkami na různé terče, hod ha-
dicí na terč, přerovnání hranice z polen, pytlování pytlů s pískem a lezení na žebříky
v různých velikostech a nakonec překážková dráha se závažím na zádech.
Byla u toho docela legrace, protože podle našeho názoru se velcí hasiči vrátili do 
dětských let a my se bavili s nimi.

Po skončení si mohli všichni vyzkoušet funkčnost ruční stříkačky a zjistili, že
žádná legrace to není, ale několika jedincům se povedlo vodou postříkat místní plac.

V 15,15 hodin začala poslední soutěž v požárním útoku na ruby pro MH a na-
konec soutěžili v požárním útoku na ruby dospělý, ale oproti loňskému ročníku tam 
přibyli navíc ještě překážky v podobě nízkých bariér, které použváme při trénincích
pro hru Plamen.

V 16,30 hodin dorazilo auto s turbínou pro výroby pěnové lázně, na kterou se
všichni těšili, ale ještě před tím proběhlo vyhlášení všech soutěží.

Všechny výsledky jsou v přiložené výsledkové listině. A potom už začala nej-
větší starost pro rodiče, protože děti vlétli do pěny a užívali si, ale ti malí prckové 
tam nebyli skoro vůbec vidět.

 A už víme, že v našem Páteckém plátku č. 3/2010 bude o této akci sepsána 
zpráva. 

Vypracovala: Jan Šafránek

                 slavnostní nástup       Pátecké jiskření
19.06.2010

+



      slavnostní zahájení
       zleva:

       starosta obce – J. Bulušek
       vedoucí MH – J. Šafránek
       starosta SDH – S. Bukovjan
       velitel JPO - J. Bureš

 soutěže požárních ůtoků jednotlivých kategoriích

      
     MH přípravka Pátek

MH přípravka Křečkov

     MH přípravka Libice n./Cidlinou MH mladší Křečkov



MH mladší Pátek MH starší Pátek

MH starší další MH soutěžili:
 Křečkov MH mladší Libice n. /C.

MH starší Libice n./C.

    A

SDH Pátek
SDH Pátek tatínci
SDH Libice nad Cidlinou A
SDH Libice nad Cidlinou B
SDH Opolánky
SDH Kánín a SDH Odřepsy

ukázka 
    sokolnictví



ukázka SDH Pečky – TATRA 805      příslušenství k ruční stříkačce

 SDH Městec Králové

výsuvný žebřík

              SDH Pečky – ruční stříkačka

             není vůbec jednoduché tento
stroj  obsluhovat



 Foto ze soutěžních disciplín smíšených družstev



na odpolední útoky na ruby zavítala také starostka OSH Nymburk

paní Blanka Blechová

na průběh celé akce vždy dohlíželi naši vedoucí



          náš talisman Hasík
                                        hlídal ceny na vyhlášení – sošky hasiče pro vítěze požárních  útoků a 
                      medaile pro vítěze smíšených družstev a pro vítěze dětského útoku na ruby
 

kategorie požární útok umístění umístění umístění

SDH družstva podle barev
Pátek A 28,92 1 234 b 3 55,76 2

Libice nad Cidlinou B 31,98 2 247 b 1 58,82 4
Opolánky 32,58 3 247 b 3 52,54 1
Odřepsy 33,61 4 264 b 1 -------------- -----------------

Pátek B – tatínci 36,13 5 228 b 1 83,03 5
Libice nad Cidlinou A 44,91 6 220 b 3 56,85 3

Kánín 58,09 7 255 b 2 --------------- -----------------
MH starší

Křečkov 18,71 1 255 b 2 neplatný 3
Libice nad Cidlinou 19,2 2 264 b 1 28,05 1

Pátek 29,37 3 247 b 3 30 2
MH mladší

Libice nad Cidlinou 20,58 1 247 b 1 35,82 1
Pátek 32,37 2 234 b 3 60,01 3

Křečkov 28,18 3 241 b 2 49,8 2
MH přípravka

Libice nad Cidlinou 33,13 1 220 b 3 50,6 3
Pátek 39,51 2 228 b 1 43,9 2

Křečkov 43,12 3 226 b 2 39,92 1
rodiče Křečkov -------------- ---------------- 226 b 2 -------------- -----------------

pátečtí dobrovolníci ---------------- --------------- 241 b 2 -------------- -----------------

Výsledková listina                            
                         Pátecké jiskření

smíšená 
družstva

požární útok 
na ruby



                 Slavnostní vyhlášení všech soutěží



pěnové koupeli skoro nikdo z dětí
                                                        neodolal



25.06.2010 18,00 – 19,00 hodin MH mladší

18,00 hodin poslední trénink byl věnován štafetám, které poběžíme
zítra v křečkově -  štafeta 4 x 60 m a štafeta požárních 
dvojic

19,00 hodin konec kroužku

25.06.2010 19,00 – 20,00 hodin MH starší

19,00 hodin tak jsme se spletli, mysleli jsme, že budeme také trénovat
jen štafety, ale kromě nich jsme ještě stačili pár požárních 
útoků

20,00 hodin konec kroužku

        Floriánek – Křečkov 26.06.2010  

      V sobotu jsme vyrazili na poslední závod před letními prázdninami a to
do Křečkova. Změnou byl čas odjezdu, kdy jsme už v 7,45 hodin odjížděli od hasičár-
ny, protože to bylo na celý den – ráno se běželi dvě štafety, ale jelikož přijelo dost 
družstev, tak se program protáhl. Štafety byly fajn a vedoucí byli s námi spokojeni, i
když jsme pár chyb udělali.

      Když jsme neběhali, tak jsme se mohli zúčastnit výtvarné soutěže s tématem
k hasičům. V 11,30 hodin přijeli naši nejmenší-přípravka, protože štafety neběhali,
a dorazili až na požární útok a také na oběd, který byl zahrnut v ceně startovného.
Dostali jsme párky, někteří z nás to nedojedli a vedoucí měli klobásy. Během pauzy
jsme si mohli prohlédnout zbraně policie ČR a ostatní vybavení jednotky rychlého
nasazení.

     Odpoledne okolo 14,00 hodiny začali soutěžit  v požárních útocích a všichni
jsme se snažili o co nejlepší výsledek, abychom jsme si mohli užít v klidu prázdniny.
Po skončení jsme čekali na vyhlášení, které bylo opravdu v nedohlednu a skutečně 
začalo okolo 18,00 hodiny a všichni jsme už byli velice unavení.

Velitelé družstev pro toto kolo byli: MH starší Denisa 
Haltuchová 

MH mladší Adam Radoň
MH přípravka Adéla

Havlinová
Návrat domů okolo 19,30 hodiny

video z této soutěže, je k dispozici 
u našich vedoucích



   na nástupu jsme měli jen dvě družstva

          štafeta požárních dvojic                          a její finish

    mladší se v požárním útoku vytáhli a přípravka se také snažila



27.06.2010 15,00-17,00 hodin MH dohromady

15,00 hodin všichni jsme se dnes sešli u našich vedoucích doma a udělali
jsme si palačinkový piknik, na kterém jsme rozdělili ceny
z našeho Páteckého jiskření a z křečkovského Floriánku, 
které děti vyhrály
také jsme probrali celou sezónu a zhodnotili ji společně 
s vedoucími jako úspěšnou
dohodli jsme se také, že na podzim vstoupíme do celostátní
hry Plamen a trénovat začneme v polovině srpna 2010

16,00 hodin jsme si dali každý palačinky, které nám tak chutnali na jisk-
ření a popřáli jsme si vzájemně hezké prázdniny

16,45 hodin ještě jsme popřáli dětem k jejich svátkům a narozeninám:
přáli jsme:   Ivetě Limbergové k svátku

Janu Šafránkovi k svátku
Lukáši Lackovi k 13. narozeninám

17,00 hodin rozloučili jsme se a těšíme se na dovolenou s rodiči a tábory

Hurá, hurá..............

začínáme lenošit

 a prázdniny jsou za dveřmi


