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S vedoucími jsme se dohodli, že po dobu měsíců leden a únor se budou schůzky 



konat jednou za 14 dní.

16.01.2011 13,30 – 14,30 hodin MH přípravka

13,30 hodin dnes není taková zima a tak v garáži v hasičárně jsme na
platu pilovali pospojování hadic a rozdělovače a naši
vedoucí troch změnili naše postavení:
Matěj Horáček / Iveta Limbergová koš – savec
Iveta Limbergová / Matěj Horáček       mašina – hadice B
Hynek Svoboda           hadice B-B
Adéla a Michal Havlinovi rozdělovač
Lukáš Müller       proudnice červená
Ondřej Šafránek       proudnice modrá

14,30 hodin konec kroužku

16.01.2011 15,00 – 16,30 hodin MH mladší

15,00 hodin vedoucí nám donesli a zároveň s námi probrali teoretické
znalosti na splnění odznaků odbornosti, které budeme po-
třebovat u zkoušek v květnu a byli jsme rozděleni:
PREVENTISTA  junior - Marie Müllerová

Monika Limbergová
Adam Radoň
Vojtěch Volejník
Viktorka Svobodová
Michal Müller

STROJNÍK junior - Nela Raganová
Jiří Šafránek
Vít Leinweber

16,00 hodin začali jsme trénovat uzle na plnění požárního útoku CTIF
16,30 hodin konec kroužku

21.01.2011 18,00 – 19,30 hodin MH starší

18,00 hodin dnes složil hasičskou přísahu i poslední člen MH, který
se prvního kola nezúčastnil – Václav Volejník

18,15 hodin proběhla volba nového velitele, protože ten původní nás
opustil v červnu 2010

18,45 hodin vedoucí nám donesli a zároveň s námi probrali teoretické
znalosti na splnění odznaků odbornosti, které budeme po-
třebovat u zkoušek v květnu a byli jsme rozděleni:
KRONIKÁŘ – Lucie Leinweberová

David Zikmund
Ondra Týma



PREVENTISTA - Václav Volejník
Tomáš Lipavský

STROJNÍK - Denisa Haltuchová
Jan Šafránek

19,15 hodin pogratulovali jsme Václavovi Volejníkovi k 12. narozeninám
19,30 hodin konec kroužku

28.01.2011 18,00 -19,30 hodin MH starší

18,00 hodin probíráme postupně vše co se týká odznaků odbornosti,
něco je méně náročné a něco nám do hlav vůbec neleze 
a někteří z nás se na to vůbec nepodívali, tak nevím zda
se to vše naučíme do května

19,15 hodin blahopřání Tomášovi lipavskému ke 14. narozeninám
19,25 hodin shodli jsme se, že nás teď čekají jarní prázdniny a tak se 

uvidíme až po 3 týdnech
19,30 hodin konec kroužku

30.01.2011 13,30 – 14,30 hodin MH přípravka

13,30 hodin dnes je zima a tak jsme v klubovně, kde procvičujeme uzle
14,00 hodin opakujeme si jak budeme běhat při štafetě 40 x 60 m
14,20 hodin chtěli jsme poblahopřát Hynkovi Svobodovi k 6. narozeni-

nám i k svátku, ale bohužel nedorazil, takže mu to vedoucí
předají přímo doma

14,30 hodin konec kroužku

30.01.2011 15,00 – 15,00 hodin MH mladší

15,00 hodin dnes složili hasičskou přísahu 2 členové MH, kteří se 
prvního kola nezúčastnili – Michal Müller a Vojtěch 
Volejník

15,20 hodin proběhly volby nových velitelů, protože  už máme dvě
mladší družstva – velitelem skupiny A se stal Michal Müller
a velitelem skupiny B se stala Monika Limbergová

15,45 hodin potom jsme probírala postupně odznaky odborností a ptali
jsme se vedoucích na to čemu jsme nerozumněli

16,15 hodin popřáli jsme Adamovi Radoňovi k jeho 9. narozeninám a
Nele Raganové k svátku
chtěli jsme popřát také Viktorce Svobodové k 7. narozeni-
nám, ale nedorazila a tak ji blahopřání předají naši vedoucí
přímo doma

16,30 hodin konec kroužku
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18.02.2011 18,00 – 19,30 hodin MH starší

18,00 hodin dnes jsme se na kroužku sešli jen 3 MH a tak jsme s vedou-
cími probrali co bylo nutné a schůzku jsme ukončili

18,45 hodin konec kroužku

20.02.2011 13,30 – 14,30 hodin MH přípravka

13,30 hodin dnes mezi nás dorazil nový člen Maxim Semenov, který
bydlí v Poděbradech a jsou mu 4. roky a také ho přivítal
náš talisman Hasík

13,45 hodin po přivítání jsme se dali do opakování uzlů – zkracovačky,
ploché spojky, tesařského uzle a dalších …

14,15 hodin opakujeme s renatou topografii a grafické značky
14,30 hodin konec kroužku

20.02.2011 15,00 – 16,30 hodin MH mladší 

15,00 hodin po tak dlouhé době jsme zase rádi, že se můžeme věnovat 
hasičům a ani nám nevadí opáčko z uzlování, topografie,
grafických značek a požární ochrany

15,45 hodin se dostáváme k odznakům odborností a strojníci probírají
učivo s Jirkou a preventisti s Katkou

16,30 hodin konec kroužku
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04.03.2011 18,00 – 19,30 hodin MH starší

18,00 hodin dnes jsme přivítali nového člena z Okřínka Mirka  Patáčika,
který je spolužákem některých z nás

18,15 hodin vedoucí přinesli na papíře připravenou dráhu pro požární
útok CTIF a my jsme si do toho každý zapsal co a kde přes-
ně děláme a zjistili jsme, že je ná ten útok o malinko blíž

19,00 hodin ještě jsme zabrousili do odznaků odbornosti
19,25 hodin vedoucí nám oznámili, zda chceme, tak se můžeme zúčastnit 

soutěže požární ochrana očima dětí, která končí 08.04.2011
a kreslit budeme doma

19,30 hodin konec kroužku

06.03.2011 13,30 – 14,30 hodin MH přípravka

13,30 hodin opakujeme uzlování – zkracovačka a plochá spojka nám už 
jde v pohodě a topografické a grafické značky máme v ma-
líčku

14,00 hodin probrali jsme ještě pravidla štafety 4 x 60 m
14,25 hodin vedoucí nám oznámili, zda chceme, tak se můžeme zúčastnit 

soutěže požární ochrana očima dětí, která končí 08.04.2011
a kreslit budeme doma

14,30 hodin konec kroužku

06.03.2011 15,00 – 16,30 hodin MH mladší

15,00 hodin dnes jsme se po dlouhé době díky lepšímu počasí dostali 
ven a začali trénovat první ze štafet Plamenu 4 x 60 m
skupina A:
kladina Michal Müller
bariéra Vít Leinweber
PHP Adam Radoň – Nala Raganová
rozdělovač Jiří Šafránek
skupina B:
kladina Viktorie Svobodová – Hana Hněvsová 
bariéra Monika Limbergová
PHP Marie  Müllerová
rozdělovač Vojtěch Volejník

15,45 hodin fajn vše umíme a tak jdeme na druhou štafetu 400 m s pře-
kážkami CTIF, která nás docela bavila i v teorii
skupina A:
žebřík Adam Radoň
hadice v kotouči Nela Raganová



laťka Vít Leinweber
lehkoatletická přek. Michal Müller
+ PHP
rozdělovač Jiří Šafránek
skupina B:
žebřík Marie Müllerová
hadice v kotouči Viktorie Svobodová
laťka Hana Hněvsová
lehkoatletická přek. Monika Limbergová
+ PHP
rozdělovač Vojtěch Volejník

16,25 hodin vedoucí nám oznámili, zda chceme, tak se můžeme zúčastnit 
soutěže požární ochrana očima dětí, která končí 08.04.2011
a kreslit budeme doma

16,30 hodin konec kroužku

11.03.2011 18,00 – 19,30 hodin MH starší

18,00 hodin dnes proběhlo měření naší postavy, aby vedoucí mohli
objednat sportovní kombinézy

18,30 hodin od vedoucích jsme dostali rozpis všech štafet s naším roz-
místěním na jednotlivých pozicích
štafeta 4 x 60 m:
kladina   David Zikmund Ondřej Týma
bariéra   Denisa Haltuchová Lucie Leinweberová
PHP   Miroslav Patáčik Tomáš Lipavský
rozdělovač   Jan Šafránek Václav Volejník
štafeta 400 m s překážkami CTIF:
žebřík       Lucie Leinweberová – Denisa Haltuchová
sprint       Václav Volejník
hadice kotouč    Tomáš Lipavský
laťka       Ondřej Týma
lehkoatletická    Miroslav Patáčik
PHP       David Zikmund
rozdělovač       Jan Šafránek – Václav Volejník
štafeta požárních dvojic:
sprint Ondřej Týma
hadice David Zikmund – Tomáš Lipavský
proudnice Denisa Haltuchová
proudnice Václav Volejník - Lucie Leinweberová
hadice Jan Šafránek – Miroslav Patáčik
požární útok CTIF:
1) Miroslav Patáčik
2) Lucie Leinweberová
3) Tomáš Lipavský



6) Václav Volejník – Denisa Haltuchová
7) Ondřej Týma 
8) David Zikmund
9) Jan Šafránek

19,00 hodin procvičování uzlování a grafických značek technických pro-
středků pro CTIF

19,20 hodin poblahopřáli jsme Tomášovi Lipavskému a Mirkovi Patáči-
kovi k svátku

19,30 hodin konec kroužku

13.03.2011 13,30 – 14,30 hodin MH přípravka 

13,30 hodin celou hodinu trénujem štafetu 4 x 60 m v tomto postavení:

kladina Lukáš Müller       Adéla Havlinová
bariéra Maxim Semenov       Iveta Limbergová

      (Karolína Vokounová)
PHP Hynek Svoboda       Michal Havlina
rozdělovač   Ondřej Šafránek       Matěj Horáček

14,30 hodin konec kroužku

13.03.2011 15,00 – 16,30 hodin MH mladší

15,00 hodin trénujeme štafetu 4 x 60 m 
15,45 hodin trénujeme štafetu 400 m s překážkami
16,20 hodin gratulujeme Viktorce Svobodové k svátku

20.03.2011 13,30 – 18,00 hodin MH přípravka
MH mladší
MH starší

dnes se sejdeme postupně podle času na fotbalovém hřišti, abychom si 
vyzkoušeli předávací území a běh po oválu při štafetách 4 x 60 m a 
štafetě 400 m s překážkami CTIF

13,30 hodin  trénujem s přípravkou
15,00 hodin trénujem s mladšími a mezi pauzou mezi štafetami jsme

poblahopřáli Michalovi Müllerovi k jeho 10 narozeninám
16,30 hodin trénujem se staršími
18,00 hodin konec kroužku



25.03.2011 18,00 – 19,30 hodin MH starší

18,00 hodin dnes se zkazilo počasí a tak jsme v klubovně a moc se nám
to nelíbí, protože opět opakujeme teorii požárního útoku
CTIF, aby se nám to prý ce nejlépe dostalo pod kůži, jak
tvrdí naši vedoucí

19,00 hodin ještě jsme procvičili uzlování na tyči a naučili se všechny
grafické značky technických prostředků pro PO CTIF

19,30 hodin konec kroužku

27.03.2011 13,30 – 16,30 hodin  MH přípravka
MH mladší

z důvodu špatného počasí kroužky odpadly

   od příštího týdne se kroužky časové natahují stejně jako na
   podzim, protože se o víkendu změnil čad ze zimního na letní
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01.04.2011 18,00 – 20,00 hodin MH starší

18,00 hodin tak a od teď trénujeme na ostro – do I. kola Plamenu zbývá
už jen 30 dnů
rozcvička je dnes zaměřená na sprint a posílení svalů

18,20 hodin jako první je štafeta 4 x 60 m – naměřené časy :
       60,06 s, 60,08 s, 60,09 s

18,50 hodin teď je na řadě štafeta 400 m s překážkami CTIF – naměřené
časy:   90,06 s,  90,08 s,  90,09 s

19,30 hodin teď zkusíme požární útok CTIF, abychom teorii převedli
do praxe – docela to šlo, pár chyb bylo, ale největší problém
je pro nás zákaz mluvení

19,50 hodin popřáli jsme Lucii Leinweberové k 14. narozeninám
19,55 hodin kdo nakreslil obrázky do soutěže požární ochrana očima

dětí, tak je dnes odevzdal (kreslili jenom 2 MH starší)
20,00 hodin konec kroužku

02.04.2011 13,30 – 15,00 hodin MH přípravka

13,30 hodin s Renatou jsme si dali malou rozcvičku
13,45 hodin trénink štafety 4 x 60 m, kterou už umíme a vedoucí nám 

ho změřila – nejlepší čas byl 130,02 s
14,15 hodin jdeme na druhou štafetu 400 m s překážkami CTIF, kterou 

dnes poběžíme poprvé skutečně přes překážky
docela nám to šlo a ani moc chyb jsme neudělali

14,45 hodin poblahopřáli jsme našim dvojčetům Adélce a Míšovi
Havlinovým k jejich 6. narozeninám

15,55 hodin do nakreslil obrázky do soutěže požární ochrana očima
dětí, tak je dnes odevzdal 

15,00 hodin konec kroužku

02.04.2011 15,30 – 17,30 hodin MH mladší

15,30 hodin rozcvička byla zaměřená na rychlost a posílení svalů
15,45 hodin trénujeme štafetu 4 x 60 m – naměřené časy obou družstev 

byly docela dobré:
skupina A -    80 s, 78 s
skupina B -    91 s, 103 s

16,30 hodin pokračujeme ve štafetě 400 m s překážkami CTIF – namě-
řené časy skupina A – 109 s, 113 s

skupina B - 134 s, 136 s
17,15 hodin popřáli jsme Vojtovi Volejníkovi k 8. narozeninám
17,25 hodin skončilo základní kolo PO očima dětí a děti odevzdali 

nakreslené výkresy
17,30 hodin konec kroužku



08.04.2011 18,00 – 20,00 hodin MH starší

18,00 hodin dnes jsme se těšili, že už konečně vytáhneme mašinu a bu-
deme trénovat požární útok a pořádně si zastříkáme, ale
bohužel počasí nám zase nepřeje a tak nás zase čeká požární
útok CTIF a štafeta požárních dvojic

18,05 hodin rozcvička byla dnes náročná, ale musíme se začít po té zimě
hýbat, jinak nezaběhneme dobré časy

18,20 hodin požární útok CTIF už docela zvládáme, jen nám ještě dělá 
problém mít rovné hadicové vedení, ale opět jsme nevydr-
želi být potichu – to není jednoduché mlčet, když se vzájem-
ně rozesmíváme)

19,20 hodin štafeta požárních dvojic byla už lepší a hlavně jsme ji už
běželi na Floriánku v Křečkově

19,30 hodin konec kroužku byl dříve, protože od 20,00 hodin bude pro-
bíhat základní kolo soutěže PO očima dětí – 3 nejhezčí výk-
resy v každé kategoriji budou vybírat členové SDH Pátek

Na hlasování se podíleji:
Stanislav Bukovjan – starosta SDH
Jiří Šafránek – vedoucí MH Pátek

Miroslav Mrázek – pokladník
Jan Bureš – velitel SDH
Jan Káninský – jednatel

Kateřina Kecová – kronikářka
Jan Suchánek – velitel družstva

Michal Kohoutek – člen SDH
Kateřina Šafránková – vedoucí MH 



10.04.2011 13,30 – 15,00 hodin MH přípravka

13,30 hodin rozcvička s Renatou dnes nebyla moc veselá, protože jsme
museli skoro pořád běhat, abychom posílili nohy na štafety

13,45 hodin největší radost máme z toho, že nám počasí umožnilo
trénovat požární útok a konečně si zastříkat na terče
a kupodivu jsme to přes zimu nezapomněli

14,30 hodin a teď budeme trénovat štafetu, kterou zatím neznáme,ale
poprvé ji poběžíme 30.04.2011 na Plamenu – jedná se o šta-
fetu požárních dvojic v postavení:
sprint Iveta Limbergová Karolína Vokounová
hadice Michal Havlina Lukáš Müller
proudnice Adéla Havlinová Iveta Limbergová
proudnice Matěj Horáček
hadice Ondřej Šafránek Hynek Svoboda

15,00 hodin konec kroužku

10.04.2011 15,30 – 17,30 hodin MH mladší

15,30 hodin rozcvička byla opět náročná, ale ulejvání nám vedoucí
netolerovali, protože se musíme hýbat, přece za 14 dní jsou
už závody

15,45 hodin máme velkou radost – kromně štafety požárních dvojic bu-
deme také trénovat požární útok

15,50 hodin dělíme se na dvě družstva – skupina A jde na požární útok
a skupina B bude cvičit požární dvojice
vše jsme tentokrát už i měřili 

16,45 hodin jsme se vyměnili na stanovištích
naměřené časy jednotlivých družstev jsou:
skupina      požární útok štafeta pož. Dvojic
   A  27,9 s, 28,43 s, 26,9 s 2,44 min., 2,47 min.
   B  51,9 s, 35,00 s, 31,6 s 2,50 min., 2,39 min.

17,20 hodin jsme poblahopřáli Nele Raganové k 9. narozeninám
17,30 hodin konec kroužku

15.04.2011 18,00 -20,00 hodin MH starší 

18,00 hodin rozcvička opět náročná, ale už jsme si zvykli a kupodivu
nás už nohy nebolí 

18,15 hodin dnes se věnujeme jen všem 3 štafetám, které poběžíme 
30.04.2011 v Nymburce v rámci Plamenu – jedná se o
4 x 60 m, 400 m s překážkami CTIF a štafeta požárních 
dvojic



naměřené časy jednotlivých  štafet:
4 x 60 m – 59 s, 61 s
400 m – 98 s, 88 s, 89 s
požární dvojice – 84 s, 82 s, 103 s

19,45 hodin poblahopřáli jsme Ondrovi Týmovi k jeho 12. narozeninám
20,00 hodin konec kroužku

17.04.2011 13,30 – 15,00 hodin MH přípravka

13,30 hodin rozcvička byla dnes malá, protože nás čeká náročný trénink
všech štafet pro Plamen

13,45 hodin začínáme 4 x 60 m a naše časy jsou – 157 s, 174 s
14,15 hodin následuje 400 m s překážkami CTIF – 177 s, 191 s
14,45 hodin trénujeme štafetu požárních dvojic, které moc neumíme a

tak vedoucí nepoužívají stopky, ale snažíme se alespoň
nedělat chyby

15,00 hodin konec kroužku

17.04.2011 15,30 – 17,30 hodin MH mladší

15,30 hodin rozcvička byla dnes malá, protože nás čeká náročný trénink
všech štafet pro Plamen

15,45 hodin zase budeme trénovat ve dvou skupinách
začínáme 4 x 60 m a naše časy jsou – A – 76 s

B – 107 s, 97 s,
16,15 hodin následuje 400 m s překážkami CTIF – A – 122 s, 130 s

 B -  131 s, 136 s
16,45 hodin nakonce zůstala štafeta požárních dvojic – A – 2,38 min.

        B – 2,48 min
17,30 hodin konec kroužku

22.04.2011 18,00 – 20,00 hodin MH starší

18,00 hodin dnes jedeme bez rozcvičky všechny štafety postupně a 
tentokrát se soustředíme na to, abychom neudělali žádné
chyby a když už je uděláme, co musíme opravit a jakým
způsobem to zařídit, abychom neměli neplatný pokus

19,00 hodin musíme také pilovat požární útok, protože si to musíme
procvičit a doladit
naměřené časy – 36,15 s, 28,85 s, 30,14 s

19,45 hodin dostali jsme od vedoucím balíčky sladkostí k velikonocům
19,55 hodin dohodli jsme se, že 29.04.2011 nebude trénink, abychom se

neunavili před sobotním závodem
20,00 hodin konec kroužku



24.04.2011 13,30 – 15,00 hodin MH přípravka

13,30 hodin dnes budeme trénovat jen štafety a nejvíce se budeme
věnovat štafetě požárních dvojic, protože ji nechápeme a
pravidlo pravé ruky nám dělá dost problémy

13,40 hodin zkusili jsme štafetu 4 x60 m a jsme v pohodě – hurá umíme
14,10 hodin to samé platí pro štafetu 400 m s překážkami – paráda zvlá-

dáme i tu
14,30 hodin požární dvojice zvládneme asi následovně – víme kam má-

me běžet, víme co máme nést, víme co kda zapojit a rozpo-
jit, ale občas běžíme jak chceme

14,50 hodin od vedoucích jsme k velikonocům dostali balíčky plné
sladkostí

15,00 hodin konec kroužku

24.04.2011 15,30 – 17,30 hodin MH mladší

15,30 hodin dnes jedeme bez rozcvičky všechny štafety postupně a 
tentokrát se soustředíme na to, abychom neudělali žádné
chyby a když už je uděláme, co musíme opravit a jakým
způsobem to zařídit, abychom neměli neplatný pokus

15,35 hodin jako obvykle začínáme 4 x 60 m – naměřené časy skupin:
skupina A – 89 s a skupina B – 108 s

16,00 hodin abychom si odpočinuli – blahopřejeme Vojtovi Volejníkovi
a Jirkovi Šafránkovi k svátkům

16,10 hodin jdema na čtyřstovku s překážkami – naměřené časy:
skupina A – 113 s a skupina B – 113 s (sledujete máme stej-
né časy – dotahujeme skupinu A)

16,30 hodin štafeta požárních dvojic nás baví – naměřené časy jsou:
skupina A – 2,41 min., 2,45 min.
skupina B – 2,59 min., 3,07 min.

16,50 hodin máme pauzu a máme zde další gratulaci – Vít Leinweber
slaví své 10. narozeniny

17,00 hodin ještě máme čas na požární útok – alespoň jednou si každá
skupina zastříkal v časech – skupina A – 34,01 s

     skupina B – 49,06 s
17,30 hodin máme končit, ale ještě dostáváme od vedoucích balíčky

sladkostí k velikonocům
17,40 hodin opožděný konec kroužku



30.04.2011 7,30 – 17,30 hodin     Nymburk – I. část 
hry PLAMEN

Tak a je to tady – musíme krom přípravky vstávat jako do školy, protože tam
musíme být včas, abychom mohli běžet co nejdříve a stihli se vrátit na čarodějnice.
Když jsme přijeli, tak naši rodiče postavili stan, abychom se měli kda schovat a kam
si odložit věci a už koukáme, kde se odreagujeme než bude nástup – hned vedle
našeho stanu je skejťácký hřiště a my máme o zábavu postaráno, ale našim vedoucím
se to moc nelíbí.

A jdeme na nástup, všichni po nás koukají, protože nastupujeme v nových spor-
tovních soupravách a kšiltovkách a nutno uznat moc nám to sluší a je vidět, že jsme
jeden manšaft.
V 8,45 hodin jdeme na start my starší – běžíme 400 m ve složení:
žebřík – Denisa Haltuchová
sprint - Václav Volejník (2. pokus – Jan Šafránek)
hadice v kotouči – Tomáš Lipavský
laťka -  Ondřej Týma
lehkoatletická p. -  Miroslav Patáčik
PHP -  David Zikmund
rozdělovač -  Jan Šafránek (2. pokus – Václav Volejník)
Hned po skončení jdeme na štafetu požárních dvojic v sestavě:
sprint - Ondřej Týma
hadice - David Zikmund
proudnice - Denisa Haltuchová
proudnice (zpět) - Václav Volejník
hadice motání -  Jan Šafránek (2. pokus – Miroslav Patáčik)
Okolo 10,00 hodin se už na start 400 m připravují naše 2 družst a mladších :
mladší A:  žebřík + sprint –  Adam Radoň

 hadice v kotouči –  Nela Raganová
 laťka -  Vít Leinweber
 lehkoatletická + PHP -   Michal Müller
 rozdělovač -  Jiří Šafránek 

mladší B:  žebřík + sprint –  Marie Müllerová
 hadice v kotouči –  Viktorka Svobodová
 laťka -   Hana Hněvsová
 lehkoatletická + PHP -   Monika Limbergová
 rozdělovač -   Vojtěch Volejník

Když mladší dobíhali první pokusy, přijela v 10,30 hodin naše přípravka a šla se
nahlásit kvůli jídlu a startovní pozici. V  11,15 se naši mladší připravují na 2 pokus 
na čtyřstovce a naše přípravka zároveň jde na požární dvojice ve složení: 
sprint - Iveta Limbergová – Karolína Vokounová 
hadice - Michal Havlina – Lukáš Müller
proudnice - Adéla Havlinová – Iveta Limbergová
proudnice (zpět) - Matěj Horáček 
hadice motání -  Ondřej Šafránek – Hynek Svoboda



Když doběhla, tak si chvíli odpočinula a už šla na 400 m, protože to byla poslední
kategorie na této štafetě – naši nastoupili ve složení:
žebřík + sprint –   Hynek Svoboda
hadice v kotouči –   Adéla Havlinová (2. pokus Karolína Vokounová)
laťka           -    Lukáš Müller (2. pokus Iveta Limbergová)
lehkoatletická + PHP -    Michal Havlina
rozdělovač -    Ondřej Šafránek (2. pokus Matěj Horáček)
Skončili asi okolo 13,00 hodiny a byla pauza na oběd – děti dostali od OSH Nymburk
balíčky v nichž byl řízek s chlebem, sušenka a pití, ale bohužel né na všechny se dos-
talo a tak nakonec místo řízku byl párek v rohlíku a pro pití a sušenky jsme museli
až dodatečně, protože nebylo.
Jen jsme se najedli a už zvali naše 2 družstva mladších na požární dvojice – nastou-
pili jsme okolo 13,30 hodiny ve složení:

skupina A skupina B
sprint       Vít Leinweber               Hana Hněvsová
hadice       Nela Raganová (Adam Radoň)        Marie Müllerová
proudnice       Michal Müller       Viktorka Svobodová
proudnice (zpět)       Jirka Šafránek         Monika Limbergová
hadice motání       Adam Radoň (Nela Raganová)        Vojtěch Volejník
Mezi tímto závodem už pořadatelé upravili dráhu na štafetu 4 x 60 m a požádali
přípravky, aby se připravili na start – naši nstupují v tomto pořadí:
kladina Lukáš Müller – Adéla Havlinová
bariéra Iveta Limbergová – Karolína Vokounová
PHP Michal Havlinová – Hynek Svoboda
rozdělovač Ondřej Šafránek – Matěj Horáček
Když přípravka dokončila závod, mohla jet domů a začala se na stejnou štafetu při-
pravovat skupina mladší A ve složení:
kladina Michal Müller
bariéra Vít Leinweber
PHP Adam Radoň (Nela Raganová)
rozdělovač Jiří Šafránek
Těsně před startem přišla malá bouřka s průtrží deště a tak se chvéíli čekalo než se
počasí umoudří, naštěstí přestalo pršet a mohlo se startovat.
Když své působení ukončili mladší A nastoupili mladší B ve složení:
kladina Viktorka Svobodová (Hana Hněvsová)
bariéra Monika Limbergová
PHP Marie Müllerová
rozdělovač Vojtěch Volejník
Tak a když skončili, tak jsme si mysleli my starší, že tady budeme ještě nejméně o
2 hodiny déle, protože ještě polovina MH mladších neměla 4 x 60 m odběhnuto -
zdrželi se u požárních dvojic. Ale měli jsme štěstí, protože se to nestíhalo, tak že
jsme mohli běžet my, protože jsme byli na startovní pozici jako druzí – běželi jsme
ve složení:
kladina David Zikmund – Ondřej Týma
bariéra Lucie Lienweberová



PHP Miroslav Patáčik – Tomáš Lipavský
rozdělovač Jan Šafránek – Václav Volejník
Tak a je 17,15 hodin a máme vše splněno a jedeme důmů na čáry, ale jsme tak unave-
ní, že nevíme zda neskončíme v posteli.
Jelikož jsme byli na závodech tohoto druhu poprvé, tak máme smíšené pocity. Štafety 
jsou fajn, ale to okolo se nám moc nelíbí. Špatná byla organizace, protože jsme mu-
seli čekat na poslední štafetu skoro 4 hodiny a to nebaví asi nikoho a hlavně jsme
si všimli, že né všechna družstva jsou hodnocena stejně – několik z nás vidělo přeš-
lapy a chyby, které nás vedoucí učili nedělat a stejně rozhodčí zvedali bílé praporky.
Je nám to líto  a uvidíme jak bude probíhat 2. část, ale někteří z nás prohlásili, že je
to nebaví, když nejsou pro všechna družstva stejná pravidla a příště do toho nepůjdou.

Vypracovala: Lucie Leinweberová
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06.05.2011 18,00 – 20,00 hodin MH starší

18,00 hodin dnes jsme vynechali rozcvičku a chtěli jsme vědět, jak
jsme dopadli v Nymburce na štafetách, ale bohužel vedoucí
pro nás neměli žádné výsledky, protože ani po 6 dnech po
závodech na stránkách OSH bohužel nejsou

18,15 hodin začínáme s tréninkem na PÚ CTIF, který nás vůbec nebaví -
vedoucí to vědí, ale snaží se to nějak způsobem odlehčit -
už víme co máme dělat a kupodivu se nám ani nepřekroutili 
hadice

18,50 hodin nastal dost závažný problém, protože Lucka přišla za vedou-
cí a oznámila ji, že  zítra v Libici nepoběží – my jsme zůsta-
li koukat a co teď, to se přece nedělá, takhle pozdě říct, že
má domluvenu akci ze třídou – Katku to mrzelo a narychlo
nám sháněla z MH mladších doplnění, abychom mohli bě-
žet, nakonec se to povedlo a pomůže nám Monika Limber-
gová, která příjde za chvíli na trénink, abychom si to zkusi-
li

19,10 hodin trénujem požární útok s Mončou a je fajn, protože i s ní má
me dobré časy – nejlepší naměřený čas 26,46 s

19,45 hodin končíme s tréninkem a pomáháme s úklidem věcí
20,00 hodin konec kroužku



07.05.2011 11,45-18,00 hodin I. kolo Polabské ligy
Libice nad Cidlinou

Dnes se nás sešla jenom polovina všech MH, protože MH přípravka se před
chvíli vrátila ze školky v přírodě a dnes nepoběží a některé děti z dalších kategorií
jsou nemocné a tak poběží jen 2 družstav – 1 x MH starší a 1 x MH mladší. Sraz jsme
měli v 11,45 u naší hasičárny a vyrazili jsme.

V Libici jsme už měli postavený stan od členů SDH Pátek a tak jsme měli o
starost méně, přijeli jsme a ještě běhali kategorie SDH ženy a tak jsme se koukali co
umí. Když skončili měli jsme nástup a byli jsme rádi, že jsme se tady nesešli všichni,
jako v Nymburce a můžeme skončit i dříve. Naše obě družstva měla ve své kategori
startovní číslo 2.

MH mladší – 1. kolo ve složení: koš – Adam Radoň
B-B + B – mašina – Nela Raganová
rozdělovač – Jiří Šafránek
proudnice Č – Michal Müller
proudnice M – Vít Leinweber

A moc jim to nevyšlo, protože Jirka upustil rozdělovač na zem a on se otočil
a než ho vrátil zpět a zavřel ventil, tak uteklo dost času – výsledný čas 35,22 s.
V druhém kole se nám změnili složení na 2 místech:

koš – Adam Radoň
B-B + B – mašina – Hana Raganová
rozdělovač – Jiří Šafránek
proudnice Č – Viktorka Svobodová
proudnice M – Michal Müller

A opět jsme udělali chybu, tentokrát to byl Michal, protože pořádně neseděl
na hadici s proudnicí a tak tlak vody ho pořádně vymrštil a my jsme jen koukali, jest-
li není zraněn, ale hned se oklepal a ještě nastříkal do trerč – takže má od vedoucích
velkou pochvalu.

Když skončili MH mladší nastupovali MH starší ve složení:
koš – Ondřej Týma
savec 2 + nabírání – David Zikmund
savec 1 + mašina – Jan Šafránek
strojník – Denisa Haltuchová
rozdělovač – Václav Volejník
proudnice Č – Monika Limbergová
proudnice M – Mirek Patáčik

A ani oni neměli moc štěstí, první pokus byl neplatný, protože Denisa stála
poprvé u erární mašiny (na ligu jsou dvě mašiny stejné pro všechna družstva) a ta
měla otočenou páku a ona se jí zasekla a tak ji vedoucí Jirka do toho sáhnul – ale
vedoucí se vůbec nezlobili a řekli, že radši neplatný pokus, než zraněná ruku a tak
přišle druhý pokus a tam se zase Mirkovi zasekla proudnice a on se ji snažil za běhu
napojit, ale přitom běžel někam jinam a už šla voda, ale dokázal se vrátit a i ze špat-
ného úhlu nastřákat a tak jsme měli i platný pokus do ligy a neskončili jsme na pos-
ledním místě. Po skončení, byl nástup a domů jsme dojeli okolo17,30 hodiny.



   Nástup byl okolo 13,00 hodiny 

příprava je skutečně důležitá

a všichni musí přiložit ruce k dílu

             za 12. místo přebírá za MH starší za 8. místo
           Adam Radoň přebírá diplom

Václav
   Volejník



Průběžné pořadí Polabské ligy

MLADŠÍ STARŠÍ
I. Kolo 7.5.2011 LIBICE n. C. I. Kolo 7.5.2011 LIBICE n. C

Pořadí SDH Výsledný 
čas Pořadí SDH Výsledný 

čas
1. Křečkov 21,28 1. Písková Lhota 17,84
2. Libice nad C. A 21,57 2. Velenka 18,70
3. Kostomlátky 21,95 3. Křečkov 20,44
4. Velenka 23,75 4. Libice nad C. 20,55
5. Písková Lhota A 26,88 5. Hrubý Jeseník 23,20
6. Nymburk 27,70 6. Loučeň 25,31
7. Hořátev 28,30 7. Hořátev 25,56
8. Písková Lhota B 28,35 8. Pátek 32,71
9. Velké Zboží A 29,58 9. Všechlapy 46,26
10. Vestec 31,41
11. Křečkov C 32,61
12. Pátek 35,27
13. Loučeň 35,82
14. Velké Zboží B 35,87
15. Sadská B 37,93
16. Písková Lhota C 41,31
17. Kovanice 42.97
18. Libice nad C. B 43,42
19. Sadská A 47,77
22. Kovanice B 51,26
23. Všechlapy 59,34

08.05.2011 13,30 – 15,00 hodin MH přípravka

13,30 hodin dnes jsme se sešli opět po týdnu na tréninku a na začátku
děti z MŠ Pátek vyprávěli o školce v přírodě, ale moc jim
to nevyšlo, protože byla zima a hlavně je postihla nějaká 
střevní chřipka

13,40 hodin rozcvička s Renatou
14,00 hodin trénujeme požární útok v novém postavení a vypadáto, že

by to mohlo být dobré a i rychlejší
14,45 hodin popřáli jsme Lukáškovi Müllerovi k jeho 6. narozeninám
15,00 hodin konec kroužku



08.05.2011 15,30 – 17,30 hodin MH mladší

15,30 hodin začali jsme rozcvičkou a prohlídkou kroniky, kterou píšou
a kreslí naši MH starší a moc se nám líbila

15,45 hodin rozdělili jsme se na své skupiny a jedni šli trénovat požární
útok a druzí s vedoucí Katkou jsme probírali teorii PÚ CTIF

16,15 hodin došlo k výměně družstev 
16,45 hodin začíná příprava na PÚ CTIF – a máme v tom pěkný zmatek,

skoro nikdo neví co má dělat a uzlování jsme zapomněli 
úplně, takže máme domácí úkol – do příště se to naučit

17,45 hodin konec kroužku se trochu protáhl, ale museli jsme pochopit,
alespoň základ štafety

13.05.2011 18,00 – 20,00 hodin MH starší

18,00 hodin dnes jsme neměli rozcvičku a pomohli jsme s přípravou
štafety CTIF

18,20 hodin začali jsme s tréninkem a kupodivu jsme vydrželi být po
tichu a nepromluvit, ale k údivu vedoucích jsme se zarazili
u uzlování a měli jsme dost velké problémy u některých
druhů

19,15 hodin jdeme trénovat požární útoky a musíme to zkusit  jen v 
6 lidech, protože se zítra může stát, že Denisa nedorazí z
důvodu tréninku na Miss Polabí 
a docela to sedlo – měli jsme bez nabírání 27,36 s

19,40 hodin zkusili jsme jednou v sedmi, kdyby náhodou to vyšlo a 
s nabíráním a bylo to dobré – čas 24,20 s

19,50 hodin popřáli jsme Mirkovi Patáčikovi k 12. narozeninám
20,00 hodin konec kroužku



14.05.2011 11,45 – 16,00 hodin První nasátí
 Všechlapy

Dnes jsme vyrazili do Všechlap vyzkoušet upravenou taktiku ohledně požární-
útoku ve všech kategoriích. Sraz jsme měli v 11,45 u naší hasičárny a vyrazili jsme.

Přijeli jsme na čas, my MH starší spolešně s rodiči jsme postavili stan, protože
obloha byla celá zatažená a vypadalo to na déšť. Samozřejmně, že časové údaje
na pozvánce se musely o celou 1 hodinu posunout, protože pořadatelé asi nečekali
takovou účast. Když došlo na závody, neproběhl ani nástup a hned šla na plato na 1 
pokus naše přípravka ve složení: koš – Iveta Limbergová

B-B +  B – mašina – Hynek Svoboda
rozdělovač – Adéla a Michal Havlinovi
proudnice Č – Lukáš Müller
proudnice M – Ondřej Šafránek

Ještě než bylo odstartováno, proběhl malý rozhovor mezi pořadatelem a naší Ivetkou 
Limbergovou a pak už vystřelil startét  a přípravka se rozběhla. Hned po 10 minutách,
běžela přípravka 2 pokus. V celkovém hodnocení  obsadila naše přípravka 1. místo
s časem 37,00 s.
Hned na přípravku navazovali mladší, kde běželi naše 2 družstva ve složení:
MH mladší I : koš – Nela Raganová

rozdělovač – Jiří Šafránek
proudnice Č – Michal Müller
proudnice M – Vít Leinweber

Nakonec se jim ve 4 lidech povedl čas 27, 30 a skončili na krásném 2. místě.
MH mladší II : koš – Marie Müllerová

savce – Hana Hněvsová
rozdělovač –  Vojta Müller
proudnice Č –  Viktorka Svobodová
proudnice M –  Monika Limbergová

Nakonec se jim povedl 3. nejlepším časem 29,31.
Jako poslední přišli na řadu MH starší ve složení:

koš – Ondřej Týma
savice 2 – Jan Šafránek (David Zikmund)
savice 1 – David Zikmund ( Jan Šafránek)
strojník -  Denisa Haltuchová
rozdělovač – Václav Volejník
proudnice Č – Lucie Leinweberová

   (Mirek Patáčik)
proudnice M – Mirek Patáčik

     (Lucie Leinweberová)
První pokus nám nevyšel, ale na podruhé nám to sedlo a s časem 21,77 jsme skončili
poprvé na 1. místě – Hurá....!
Největším zážitkempro nás bylo, když nastoupila Všechlapská parta důchodců – nej-
staršímu bylo 71 let a nesl rozdělovač- klobouk dolů, protože se tito zasloužilí hasiči 



loučili a končili u SDH Všechlapy, po tomto pokusy nastoupili i naši tatínci a jelikož
nybyli kompletní, tak jim koš udělala naše instruktorka Renata. Všichni dostali „Pa-
mětní list“.  
Nakonec byla připravena pěna, ale jelikož počasí nebylo moc přející, tak jsme radši 
odjeli domů, abychom nenastydli před dalším víkendem, kde běžíme Plamen. Domů
jsme si odvezli ještě odznak k 100. letému výročí založení SDH Všechlapy a další 
ceny. Domů jsme přijeli okolo 17,00 hodiny.

Fotografie jsou ze startů
všech kategorií, z nástupu
a všech cen, které jsme
přivezli …...



15.05.2011 13,30 – 15,00 hodin MH přípravka

13,30 hodin rozcvička s Renatou
13,40 hodin dnes jsme si povídali o včerejších závodech, vystavili jsme

si ceny a potom jsme si šli trénovat požární útok
13,50 hodin začínáme s tréninkem a vedoucí nám změnili ještě jednou

postavení, abych byli rychlejší
14,45 hodin mezi nás Renata rozdělila bombóny, které jsme včera ve 

Všechlapech vyhráli
15,00 hodin konec kroužku

15.05.2011 15,30 – 17,30 hodin MH mladší

15,30 hodin rozcvička byla mírná a potom hned nastal trénink CTIF PÚ,
který jsme docel a zvládli, ale chyby děláme neustále, ale
vedoucí nám řekli, že to nevadí a v sobotu 21.05.2011 to
jenom zkusíme a uvidíme jak to dopadne

16,30 hodin ještě zkoušíme požární útok na sucho, protože je velká zima
a nakonec nás stejně vyhnal déšť do klubovny, kde jsme si 
rozdělili bombo, které jsme vyhráli včera na závodech

17,30 hodin konec kroužku

20.05.2011 19,30 – 21,00 hodin SOÚ Poděbrady

19,30 hodin dnes jsme se sešli před hasičárnou v sestavě dětí, kteří jedou
splnit odznaky odbornosti v kategoriích strojník, preventista,
strojník – junior, preventista -junior

20,00 hodin nejdříve šli dovnitř MH starší – Denisa Haltuchová, Jan 
Šafránek a Tomáš Lipavský a psali test, který měl 29 otázek

20,30 hodin potom šli dovnitř MH mladší – Michal Müller, Jiří Šafránek,
Nela Raganová, Marie Müllerová, Monika Limbergová a ti děla-
li jen ústní zkoušky

21,00 hodin jsme se vrátili domů



21.05.2011 8,30-15,00 hodin Požární útok CTIF
Ostende Poděbrady

8,30 hodin u hasičárny jsme se sešli jen 3 družstva, protože MH přípravka
nejela, jelikož tuto disciplínu neplní

8,45 hodin jsme dorazili na místo, společně s Katkou jsme se museli přihlásit
a poprvé po dobu co jezdíme na závody, jsme se museli prokázat
průkazkou

9,00 hodin společně s rodiči jsme šli postavit stan a Katka šla na poradu s
vedoucími ostatních družstev, asi po 20 minutách se vrátila a oz-
námila nám, že máme dva pokusy a běžíme je hned  po sobě, pro-
že Denisa odjíždí do divadla do Prahy

9,50 hodin jsme vystartovali a docela jsme 1. pokus zvládli, i když s námi mu-
sel běžet jako výpomoc Jirka Šafránek, protože Vašek Volejník měl 
střevní chřipku – čas jsme podle Tomáše (velitele) měli 119 s + 20 
trestných bodů
pořadí na startu: 1 Tomáš Lipavský

2 Jiří Šafránek (MH mladší)
3 Miroslav Patáčik
6 Denisa Haltuchová
7 Ondřej Týma
8 David Zikmund
9 Jan Šafránek

10,05 hodin hned jdeme na 2. pokus a ten je o něco lepší – čas 111 s + 20 trest.
bodů

10,30 hodin teď se odešli k pořadatelskému stanovišti prokázet MH mladší
11,15 hodin na první pokus vyběhli naši MH mladší A a opět jsme museli Monič-

ku poprosit, aby běžela za obě družstva, ale bohužel velitelka si
pamatovala jen čas 192 s + nějaké trestné minuty
pořadí na startu: 1 Nela Raganová

2 Monika Limbergová
3 Adam Radoň
4 Michal Müller
5 Jiří Šafránek

11,45 hodin startují naši mladší B a první pokus se nepovedl, protože jsme za
vše dostali trestné body
pořadí na startru 1 Hana Hněvsová

2 Monika Limbergová
3 Viktorka Svobodová
4 Marie Müllerová
5 Vojta Volejník

12,00 hodin byl vydán oběd pro MH starší – řízek, tatranka, pití, jablko
12,30 hodin byly ukončeny první pokusy MH mladších a následovala pauza

na oběd



13,30 hodin MH mladší A jsou připraveny na 2. pokus, který podle rozhodčích
byl lepší než ten první, jenom to uzlování nějak nešlo

14,00 hodin MH mladší B právě startují k 2. pokusu a také jsou lepší a neudě-
lali tolik chyb jako v prvním pokusu

14,30 hodin jsme sbalili všechny věci a jeli domů, protože jsme byli uvařeni
ze sluníčka a dokonce jsme také odmítli vyzvednout si večeři, 
kterou jsme měli připravenou a tak se Jirka s Katkou rozhodli, že
večeři vyzvednou a my si ji  u nich okolo 18,30 hodin vyzvedne-
me

MH starší – hlavně včas zabrzdit

                          ten nosič nejde povolit ….
                                           

hlavně nezakopnout ta hadice se musí pořádně srovnat



tak a jdeme na to …...       právě teď vytváříme hadicové vedení

teď postavím terč

kluci už vyhlížejí,
 kde jsou  ostatní

          z týmu

a máme hotovo …....  

na startu už je druhé družstvo



a už provádíme akci ….... teda ta hadice je těžká ....

tak a teď to chce pumpovat jenom si teď
        a pumpovat nezauzlovat ruce

a jsme na konci a máme hotovo...!



22.05.2011 8,30 – 17,00 hodin Požární útok
Ostende Poděbrady

8,30 hodin dnes jsme se rozdělili na jednotlivá družstva a budeme postupně
najíždět na Ostende, kde zaběhneme požární útoky

9,00 hodin zjistili jsme, že po včerejším PÚ CTIF jsme postoupili z průběž-
ného 10. místa na 9. a tak se pokusíme toto umístění udržet nebo 
dokonce zlepšit

9,10 hodin začínají požární útoky kategorie starších a máme zase startovní
číslo 2

9,15 hodin začínáme prvním pokusem ve složení: 
strojník + savice oranžová– Denisa Haltuchová
savice bílá – Jan Šafránek
sací koš – David Zikmund
savice oranžová – Tomáš Lipavský
rozdělovač – Václav Volejník
proudnice červená – Mirek Patáčik
proudnice modrá – Ondřej Týma
vše bylo v pohodě, jenom jsme měli půjčenou redukci na mašinu 
a Denisa nemohla dotáhnout savici  a tak nám to s časem moc ne-
vyšlo

10,00 hodin tak a je zde druhý pokus, který běžíme ve stejném složení a tentokrát 
už máme svou redukci, pro kterou dojel Jirka a tak v zadu jsme se 
překonali, ale zase na proudnice nenastříkala na první pokus – 
Ondra Týma stříkl do terče, ten se rozsvítil, ale hned zhasl a tak se 
musel znovu zasáhnout vodou - tak uvidíme, jak s těmi časy nakonec 
skončíme v celkovém hodnocení

10,15 hodin přijeli naši mladší – A a B a za chvíli šli na řadu se stejnými čísly
jako včera 4 a 9 – jediná Monča musela běžet za obě družstva jako 
včera, protože Vítek Leinweber opět nebyl
časy měly obě družstva dobré a čekaly na druhé pokusy
družstva běžela v sestavě:
pozice 1. družstvo    2. družstvo
koš        Nela Raganová Marie Müllerová
        Adam Radoň  Hana Hněvsová
rozdělovač       Jirka Šafránek   Vojta Volejník
proudnice M    Monika Limbergová Monika Limbergová
proudnice Č        Michal Müller Viktorka Svobodová

11,30 hodin jsme se dozvěděli, že se rozhodli rozhodčí a vedoucí prohodit pořa-
dí moc se nám to nelíbilo, protože jsme museli rychle přípravku 
připravit na pokus a mladší musí počkat, až po druhých pokusech 
přípravky začnou jejich druhé pokusy

11,45 hodin už dorazila přípravka a šla po 10 minutách na start a bohužel první
pokus se nepovedl, protože Adélka Havlinová špatně nasadila B na



mašinu a Hynek musel rychle běžet od rozdělovače a napojit to a
také tomu odpovídal čas 1,20 minut
sestava byla: koš – Iveta Limbergová

rozdělovač  – Hynek Svoboda
   Michal Havlina

mašina – B     -  Adéla Havlinová
                 proudnice M + C-C - Ondřej Šafránek
                 proudnice Č + B-B -  Lukáš Müller

       spojení C-C -  Matěj Horáček
11,50 hodin se začal vydávat oběd pro starší
12,30 hodin přípravka šla na svůj druhý pokus a ten jim vyšel, překvapili všechny

okolo s časem 31,72 s – SUPER a nakonec skončili v této kategorii
na prvním místě
sestava byla: koš – Karolína Vokounová

rozdělovač  – Hynek Svoboda
   Michal Havlina

       spojení C-C     -  Iveta Limbergová
                 proudnice M + B-mašina - Ondřej Šafránek
                 proudnice Č + B-B -  Lukáš Müller

       spojení C-C -  Matěj Horáček
12,45 hodin vydává se oběd pro mladší
13,00 hodin i přípravka dostala oběd jako ostatní  – paštiku, rohlíky, tvaroh, 

jablko, pití
13,30 hodin začínají druhé pokusy MH mladších, naše obě družstva si polepšila 

s časem a tak uvidíme jak dopadnou v koncovém hodnocení, když
po sobote byli mladší A na 16. místě a mladší B na 22. místě, takže
si od nymburských štafet polepšili

15,30 hodin se blíží útoky ke konci, ale bohužel počasí nám nepřeje a spustil se
pořádný déšť, nakonec se počasí umoudřilo a mohly se útoky do-
končit

16,00 hodin proběhlo slavnostní vyhlášení okresního kola hry Plamen – kde jsme
se umístili následovně:
MH starší na   9. místě z 18 soutěžních družstev
MH mladší A na 15. místě z 34 soutěžních družstev
MH mladší B na 21. místě z 34 soutěžních družstev
MH přípravka na   2. místě z 10 soutěžních družstev
každé družstvo si domů veze diplom, dětský šampus, fotbalový míč
a stopky a naše přípravka ještě pohár za druhé místo
po skončení nástupu nám vrátili kroniky a my jsme zjistili, že všich-
ni kdo jsme dělali zkoušky na odznaky odbornosti jsme je získlali

16,30 hodin vše skončilo, od vedoucích jsme dostali všichni pochvalu a jeli si
domů odpočinout, protože za týden máme svou akci Pátecké jiskření

a teď pár fotografií z požárních útoků a celkového vyhlášení Plamene 
2010/2011



  



28.05.2011 8,00 – 17,00 naše akce 
         Pátecké jiskření

Dnes jsme se sešli v 7,30 hodin u nás na našem fotbalovém hřišti a připravovali jsme se
na slavnostní nástup družstev, ale bohužel musel se o cca 30 minut posunout, protože Vestec
dorazil pozdě. Vedoucí byli zklamáni, z toho, že některá družstva se nedostavila, ale nedá se
nic dělat, takže nakonec bylo 12 dětských družstev MH všech kategorií a jen 3 SDH a z toho
dvě domácí. 

V 8,30 proběhl nástup, naše vedoucí Katka přivítala všechna družstva, rychle je sezná-
mila s pravidly a představila zástupce naší obce starostu  Jiřího Buluška a místostarostku Ivetu
Zikmundovou, také představila hlavní rozhodčí paní Marii Antošovou a starostu SDH pana



Bukovjana. Potom se už družstva připravovcala na požární útoky  v kategoriích přípravka,
mladší, starší a SDH. V kategorii přípravky startovalo 5 družstev, v kategorii mladších také 
5 družstev a kategirie starších jen 2 družstva.

Okolo 11,30 hodin skončili požární útoky MH – 2 pokusy a bylo připraveno vystoupení
kouzelníka Ray Salmana, které se všem přítomným dětem líbilo, kouzelník kouzlil za pomoci
dětí, z kterých udělal malé kouzelníky, pár kouzel se na poprvé nepovedlo, ale pak se vše
zdařilo a v druhé části svého vystoupení kouzelník tvaroval balónky do zvířátek a to dítě, kte-
ré je poznalo, ho dostalo domů.

V 11,45 hodin proběhly 2 pokusy SDH a potom byla pauza na oběd, kde bylo možno
si zakoupit palačinky, které usmažila naše vedoucí Katka, párek v rohlíku nebo klobásu.

V 13,00 hodin začaly soutěže ve smíšených družstvech, letos s tou vyjímkou, že MH
starší běželi sami za sebe, protože neměli k sobě SDH. Letos byly změněny 2 disciplíny a
ostatní byli stejné jako loni – běhali jsme přes kladinu, házeli kolíkem na cíl, stavěli hraničky 
z dříví, skládali puzzle, lezli na žebříky, pomocí džberovek jsme stříkali na různé terče, běha-
li přes překážkovou dráhu, trénovali postřeh a hmat. Všechna družstva ukončila všechny dis-
ciplíny okolo 14,00 hodiny a mezitím už dorazila Policie ČR, která ukázala dětem své vyba-
vení pro zásahy a také zde byl pan Baloun se svými pejsky a děti se s nimi přetahovali.

V 14,30 hodin byl začátek soutěže pro diváky, kterí museli rozhodit hadici a potom ji
smotat na čas. Celkem se přihlásilo 7 diváků.

V 15,00 hodin začaly útoky na ruby všech kategorií, ale v kategorii přípravky soutěžil
jen Pátek, v kategorii mladších soutěžila, také jen 2 družstva z Pátku a v kategorii starších 
soutěžil s Pátkem také Vestec a v kategorii SDH soutěžila všechna družstva. Útoky skončily 
okolo 15,40 hodin. Následovala malá pauza.

V 16,00 hodin následovala ukázka HZS nymburk, který předvedl zásah při automobi-
lové nehodě, kde nabourají 2 auta, jedno hoří a v druhém je zaklíněn člověk v bezvědomí. 
Vše proběhlo dobře, hasiči vše zvládli, diváci obdivovali jejich zručnost a rychlost a nakonec
viděli záchranu zraněného pomocí fixačního lehátka.

V 16,40 hodin došlo k slavnostnímu předán cen ve všech kategoriích a soutěžích. My
jsme získali ve strších ve všech soutěžím 1. místa stejně jako naše přípravka a naše družstva
mladších získala 3,4 místo v požárních útocích, 2 místo v soutěži smíšených družstev( byli 
spojeni v jedno družstvo) a 1 a 2 místo v útoku na ruby. Velkou radost měli naši tatínci, kteří
skončili v obou požárních útocích na druhém místě a my jsme jim drželi palce a přáli jim to,
protože nám pomáhají při našich závodech a trénincích.

soutěžní družstva byla ve složení:

MH starší -    1. pokus 2. pokus
strojník     Denisa Haltuchová                   Jan Šafránek
koš       Ondřej Týma         Ondřej Týma
savice bílá       Jan Šafránek       David Zikmund
savice oranžová   David Zikmund             Tomáš Lipavský
rozdělovač   Václav Volejník                  Václav Volejník
proudnice M   Lucie Leinweberová        Denisa Haltuchová
proudnice Č   Mirek Patáčik        Mirek Patáčik



MH mladší -       1. družstvo       2. družstvo
koš       Adam Radoň    Marie Müllerová

  Nela Raganová    Hana hněvsová
rozdělovač   Jiří Šafránek    Vojta Volejník
proudnice M   Vít Leinweber     Monika Limbergová
proudnice Č   Michal Müller     Viktorka Svobodová

MH přípravka -       1. pokus       2. pokus
koš  Karolína Vokounová    Adéla Havlinová
rozdělovač        Hynek Svoboda    Hynek Svoboda

       Michal Havlina    Michal Havlina
spojení C-C       Iveta Limbergová    Iveta Limbergová
proudnice M 
+ B-mašina        Ondřej Šafránek    Ondřej Šafránek
proudnice Č + B-B        Lukáš Müller     Lukáš Müller 
spojení C-C        Matěj Horáček     Matěj Horáček
sprint k terčům        Maxim Semenov     Maxim Semenov

foto z požárních útoků:



měsíc    
     

červen
 

2011



03.06.2011 18,00 – 20,00 hodin MH starší

18,00 hodin po dlouhé době máme zase trénink, na kterém budeme dnes 
pilovat požární tok v 6 lidech, protože v neděli jedeme na
soutěž v požárním toku do Budiměřic a dva z kompletního
týmu jsmou nemocní

18,10 hodin musíme vedoucím pomoc připravit věci na požární tok, protože
nikdo z tatínků nedorazil  a natož hasiči

18,30 hodin začínám trénovat v postavení:
strojník + oranžový savec Denisa Haltuchová
bílý savec + nabírání Jan Šafránek (David Zikmund)
sací koš – oranžový savec David Zikmund (Jan Šafránek)
rozdělovač Mirek Patáčik
modrá proudnice Lucka Leinweberová
červená proudnice Ondřej Týma
naše časy nejsou tak špatné: 23,78 s; 22,81 s; 22,00 s; 26,47 s;

19,45 hodin jsme docela unavení a všichni jsme dost mokří, ale pomůžeme
ještě vedoucím uklidit věci

20,00 hodin konec kroužku

05.06.2011 7,30 – 12,00 hodin     Memorial F. Říhy a B. Jeníka
           Budiměřice

7,30 hodin měli jsme sraz u hasičárny a Katka poprvé udělala nechtěnou chybu 
v rozpisu aut a dětí, protože původní rozpis se měnil z důvodu pozd- 
ní informace o škole v přírodě našich MH a při opravě vymazala
Adama Radoně ze soupisu a nakonec ho musela jeho mamka přivést
za námi

8,15 hodin proběhl nástup všech zúčastněných družstev 
8,30 hodin začal závod – nejdříve startovala přípravka – naše byla jediná, která

se zčastnila a diváci ji velkým potleskem podporovali, i když se
první pokus nepovedl – čas byl 43,85, protože děti nemohli nastříkat
terč z důvodu velkého větru a lesk od sluníčka velmi rozmazával
otvor v terčích 
sestava přípravka pro dnešek:

koš      Karolína Vokounová + Adéla Havlinová
rozdělovač       Hynek Svoboda + Michal Havlina    
spojení C-C       Iveta Limbergová    
proudnice M + B-mašina   Ondřej Šafránek
proudnice Č + B-B            Lukáš Müller
spojení C-C               Matěj Horáček     
sprint k terčům            Maxim Semenov



potom běželi první pokus mladší ve složení:
sací koš Adam Radoň
savice Hana Hněvsová
rozdělovač Jiří Šafránek
proudnice M Vít Leinweber
proudnice Č Michal Müller
ale bohužel Vítek špatně napojil hadici k mašině a musel se Jirka
vracet, aby to opravil a tomu odpovídal i čas 28,00 s
jako poslední běželi MH starší – v postavení:
strojník + oranžový savec Denisa Haltuchová
bílý savec + nabírání Jan Šafránek 
sací koš Nela Raganová( MH mladší)
oranžový savec David Zikmund 
rozdělovač Mirek Patáčik
modrá proudnice Lucka Leinweberová
červená proudnice Ondřej Týma
jelikož jsme potřebovali 7 člena, tak nám pomohla Nela, ale jelikož
není tak rychlá, takže náš čas byl 26,00 s a moc jsme nebyli spokoje-
ni, ale co se dá dělat, když nejsme kompletní …..

9,45 hodin začínají druhé pokusy ve stejném pořadí, přípravce se druhý pokus 
povedl lépe a to běžela ve stejném postavení jako v prvním pokuse a 
výsledný čas byl 34,62
mladší se také zlepšili, ale zde se běželo v obměněném postavení na 
proudnicích – proudnice modrá – Michal Müller

   proudnice červená – Viktorie Svobodová
jako poslední běželi MH starší, kde došlo taky k malým změnám a 
to, že sací koš dělal David Zikmund a Nela jenom jistila koš v kádi, 
aby nevyplaval a taktika nám vyšla, protože jsme s časem 20,90 s 
vyhráli

11,15 hodin když jsme všichni doběhli, tak si nás zavolala Katka a dostali jsme
všichni balíčky sladkostí ke Dnu dětí

11,30 hodin bylo slavnostní vyhlášení a pro nás to byl velký svátek protože jsme
ve všech kategoriích obsadili 1. místa, jenom nám bylo staršně líto, 
že pořadatel neměl pro vítěze žádný pohár nebo medaile, takže jsme 
dostali jen tašku sladkostí a diplom

11,15 hodin
slavnostní nástup

jsme vyrazili směrem
k domovu a těšili se na 
odpoledne, protože se 
u nás koná dětský den



            jsme připraveni

tak a terče jsme úspěšně trefili    vše rychle pospojovat a rychle nabrat vodu

další parta se chystá na startu      i když z obtížemi (kvůli sluníčku a větru)
zasáhli terče

jako poslední startují starší

a také úspěšně zakončili svůj pokus

                             všichni jsme přebrali ceny za 1. místo



10.06.2011 18,00 – 20, 00 hodin MH starší

18,00 hodin dnes jsme se sešli na posledním tréninku před prázdninami a budeme
trénovat na Floriánka v Křečkově, protože se tam krom požárního
toku běží štafety 4 x 60 m a štafeta požárních dvojic

18,15 hodin začínám štafetou požárních dvojic, kterou trénujeme v postavení:
sprint Lucie Leinweberová, Ondřej Týma
proudnice Denisa Haltuchová
hadice David Zikmund
proudnice Mirek Patáčikovi
hadice Jan Šafránek
časy nejsou špatné – 1,08 s; 1,07 s a 1,14 s

18,45 hodin s vedoucími jsme se dohodli, že štafetu 4 x 60 m vynecháme, protože
jí umíme a poběžíme ve složení jako v Nymburce na Plamenu

19,00 hodin trénujeme požární útok a opět jenom v 6 lidech, ale máme slíbeno,že
Tomáš Lipavský na Křečkov bude a tak poběžíme v sedmi

19,45 hodin sklidili jsme a ještě jsme si rozdělili ceny, které jsme vyhráliv Budi-
měřicích

20,00 hodin konec tréninku

14.06.2011 17,45 – 19,30 hodin MH mladší

17,45 hodin dnes jsme se sešli výjmečně v úterý, protože v neděli, kdy máme 
oficiální trénink bylo ošklivo a pršelo

17,50 hodin stejně jako starší jsme začali trénovat na Floriánka:
štafeta požárních dvojic ve složení
sprint Monika Limbergová, Vít Leinweber
proudnice Michal Müller
hadice Nela Raganová
proudnice Jiří Šafránek
hadice Adam Radoň
naše časy – 1,52 min; 1,58 min a 1,49 min.  

18,05 hodin jsme si rozdělili ceny, které jsme získali na Ostende při slavnostním
vyhlášení v Plamenu

18,15 hodin následovala štafeta 4 x 60 m, kde každý běží ten úsek, který zná 
a umí a běžel ho i v Nymburce na Plamenu - časy nebyly špatné - 
1,11 min.; 1,20 min. a 1,09 min.

18,45 hodin jsme si rozdělili ceny získané na naší akci Pátecké jiskření
18,55 hodin jdeme ještě natrénovat požární útok, ale jen na sucho
19,20 hodin ještě jednou došlo na rozdělení cen a to se závodu v Budiměřicích
19,30 hodin konec kroužku



16.06.2011 17,45 – 19,30 hodin MH přípravka

17,45 hodin dnes jsme se sešli výjmečně v úterý, protože v neděli, kdy máme 
oficiální trénink bylo ošklivo a pršelo

17,50 hodin stejně jako starší jsme začali trénovat na Floriánka:
štafeta požárních dvojic ve složení
sprint Maxim Semenov, Hana Hněvsová (MH mladší)
proudnice Iveta Limbergová, Adéla Havlinová
hadice Lukáš Müller, Michal Havlina
proudnice Matěj Horáček
hadice Ondřej Šafránek
naš nejlepší čas je 2,38 min.  

18,05 hodin jsme si rozdělili ceny, které jsme získali na Ostende při slavnostním
vyhlášení v Plamenu

18,15 hodin následovala štafeta 4 x 60 m, kde každý běží ten úsek, který zná 
a umí a běžel ho i v Nymburce na Plamenu – jenom Maxim jako 
nový člen poběží přes bariéru - časy nebyly - 1,49 min.; 1,39 min.;
1,41 min. a 1,52 min.

18,45 hodin jsme pogratulovali Ivetce Limbergové k svátku a okoukli fotbalový 
míč, který jsme vyhráli na naší akci Pátecké jiskření

18,55 hodin jdeme ještě natrénovat požární útok, ale jen na sucho
19,20 hodin ještě jednou došlo na rozdělení cen a to se závodu v Budiměřicích
19,30 hodin konec kroužku



18.06.2011 7,20 – 17,00 hodin Floriánek Křečkov

7,20 hodin dnes jsme se sešli u hasičárny velmi brzo, protože začátek akce byl
už v 8,00 hodin a potřebujeme mít místo na stav 
překvapením bylo, že naši stálí opozdilci zde byli na čas a ti, kteří
jezdí včas, měli dnes problém ze vstáváním

8,15 hodin byl slavnostní nástup a oproti loňskému roku zde byla asi tak třetina
soutěžních družstev asi z toho důvodu, že nebylo hezké počasí a tak
to vypadá, že bude konec dříve něž je plánovaný

8,30 hodin jsme dostali jako pozornost 3 balíky po 6 ks 2l pomerančového pití 
a pro každého horalku

8,45 hodin začíná štafeta 4 x 60 m v pořadí MH mladší, přípravka a starší
MH mladší – běží přesně v 5, protože Vítek se opět omluvil pozdě a
tak můžeme být rádi za Monču a máme alespoň jedno družstvo,
přípravečka dorazila v počtu 7 dětí a jako 8 vypomůže dnes příprav-
ce Hanka Hněvsová z MH mladších a starší bohužel nakonec opět
v 6 lidech, protože se zase opožděně omluvil Mirek Patáčik, takže 
vedoucí museli narychlo předělat pozice na obouch štafetách
MH mladší běželi v postavení:
kladina  – Michal Müller
bariéra  – Monika Limbergová
PHP  – Nela Raganová, Adam Radoň
rozdělovač  -  Jirka Šafránek
po této štafetě se umístili na průběžném 3. místě
MH přípravka běželi v postavení:
kladina  –  Hana Hněvsová, Lukáš Müller
bariéra  –  Iveta Limbergová, Maxim Semenov
PHP  –  Michal havlina, Adéla Havlinová
rozdělovač  -   Ondřej Šafránek, Matěj Horáček
po této štafetě se umístili na průběžném 1. místě
MH starší běželi v postavení:
kladina  –  Lucie Leinweberová, Ondřej Týma
bariéra  –  Denisa Haltuchová
PHP  –  David Zikmund, Tomáš Lipavský
rozdělovač  -   Jan Šafránek
po této štafetě se umístili na průběžném 2. místě s časem 51s a „něja-
ké drobné“, i když Denisa neběžela naplno a Katka se na ni z nějaké-
ho nám zatím neznámého důvodu zlobila a nejvíce vedoucí rozhodi-
lo jak v pauze spala na stole....

10,00 hodin začalo pršet a my jsme byli rádi, že máme všichni štafetu za sebou
10,15 hodin se počasí umoudřilo a na řadu přišla druhá štafeta požárních dvojic

a organizátoři závodu povolili vyjímku ohledně kužele na konci drá-
hy, že se ho můžeme při obíhání dotknout, protože tráva po dešti by-
la pěkně kluzká

10,20 hodin nastoupili MH mladší



  první pokus se moc nevydařil, protože Nela Raganová 2 krát upadla,
protože měla nekvalitní boty i na druhý pokus se to smekalo a tak
jsme se po ukončení štafety skončili na 6. místě
MH přípravka měla také smůlu,protože v prvním pokuse nebyla dob-
ře rozložená hadice a při motání to nešlo a Ondra šafránek to nezvlá-
dl a rozplakal se a vedoucí nachala prohlásit pokus za neplatný a na
druhý pokus Katka Ondrovi rázně domluvila a on opět špatně rozlo-
ženou hadici tentokrát nedokázal Michal Havlina nasadit hadici na 
hydrant a jeho sestra Adéla nenatáhla hadici, takže musel tatínek 
Ondra Horáček zasáhnout a srovnat ji a Ondra ji smotal a při doběhu
do cíle se zastavil a opět se rozbrečel a nikdo nechápal proč a opět 
došlo na domluvu a vedou Katka už musela zvednout hlas, aby ho 
zklidnila, protože je astmatik a bála se, aby si nevyvolal záchvat a 
nakonec skončili na 2. místě
MH starší běželi úplně v jiném postavení než na tréninku a bylo to 
znát – první pokus byl v pohodě ve druhém udělali pár chyb, Lucka 
neroztáhla hadici a nechali ji zamotanou a David ve snaze ji srovnat,
tak ji zapomněl stáhnout k hydrantu a tak jsme nabrali pár trestných
minut,ale jelikož dělali všichni vše poprvé, tak se vedoucí nezlobili - 
postavení bylo: sprint Ondřej Týma

proudnice Lucie Leinweberová
hadice Denisa Haltuchová
proudnice David Zikmund
hadice Jan Šafránek

díky 1. pokusu jsme se umístili i v této štafetě na 2. místě
11,45 hodin byla ukončena 2 štafeta a byl oběd, kde jsme dostali šunkovou klobá-

su, která byla dobrá, ale pořadatele nezvládli množství lidí a na oběd
se muselo dost dlouho čekat

12,45 hodin abychom dobře strávili, připravilipro nás všechny ukázku bojových
umění, která se nám všem líbila

13,00 hodin měly začít požární útoky, ale cisterna přijela o něco déla a tak se
začátek opozdil

13,30 hodin začínají požární útoky v pořadí MH přípravka, mladší a starší
naše přípravka opravdu neměla svůj den a vedoucí Jirka začal věřit
na vliv startovního čísla 13, protože si myslí, že přináší smůlu …....
v 1. pokuse zakopla polovina dětí o rozdělovač a Ondra Šafránek 
opět spustil slzavé údolí a málem nenastříklal a v druhém pokuse už
vše vypadalo dobře, jenomže Ondra si chtěl zahrát na frajera a zkusil
zapojit proudnici za běhu a vymstilo se mu to a vše musel zachránit
Tomáš Havlina, který mu to zapojil a po ukončení zase následoval
brek a Katka se už rozlobila a následovala velká domluva a vysvětlo-
vání a na základě tohoto skončili na 2. místě
MH mladší přijel na otočku podpořit Vojta Volejník, který běžel 
červenou proudnici, protože vedoucí katka chtěla, aby si Monča 
odpočinula, protože poběží jako 7 člen družstva u MH starších,



ale 2 pokus už běžela, protože se Vojta musel vrátit do Pátku na
fotbalový turnaj
MH mladší, díky 2. pokusu -  22,38 s skončili na 4. místě
MH starší požární útok také zvládli, i když v prvním pokuse se Deni-
se nepodařilo správně oprat mašinu a tak se vedoucí Jirka oprávněně
zlobil a domlouval ji, ale ona mu dost rázně odporovala, že to slyšeli
i ostatní ohledně přitažené páčky plynu, na kterou ji vedoucí upozor-
nil ještě před startem a na druhý pokus už vše bylo v pohodě
nakonec jsme s časem 23,09 s obsadili 4. místo

16,30 hodin proběhlo slavnostní vyhlášení a my jsme se v Křečkově umístili 
následovně: MH přípravka 2. místo

MH mladší 4. místo
MH starší 2. místo

za 2. místa jsme si přivezli skleněné poháry a všichni jsme dostali 
diplomy a ještě další ceny v podobě hraček

17,00 hodin jsme odjeli za deště domů



25.06.2011 12,50 – 18,15 hodin     Vestecký pohár

12,50 hodin jsme se sešli naposledy u hasičárny a vyrazili na poslední
závod v požárním útoku do Vestce před prázdninami

13,20 hodin jsme už na místě a zrovna jsme přijeli, když členové SDH 
soutěžili o nejlepšího Vesteckého železného hasiče a vůbec 
jsme to chlapům nezáviděli, protože běhat v kompletní 
výzbroji a ještě plnit těžké disciplíny není podle nás žádná 
sranda, ale ta nás stála další 1,5 hodinu čekání než začala 
naše soutěž

14,50 hodin konečně jdeme na nástup a vedou nás dnes MH starší – 
Tomáš Lipavský, MH mladší – Marie Müllerová a MH 
přípravku – Matěj Horáček

15,00 hodin naše přípravka měla startovní pozici 1 a tak se musela 
rychle připravit a jít na start – první pokus dětem trošičku 
nevyšel, ale čas 41s jim po prvním pokusu zajistil první 
místo, za to v druhém pokuse se vytáhly a udělaly čas okolo
34 s a tím pádem upevnili své 1. místo v této kategorii
dalším na startu byli naši mladší, kteří měli startovní pozici 
7, ale bohužel závodilo zase jen 1 družstvo a jelikož nebylo 
v kompletní sestavě, tak jim to nevyšlo tak jak očekávali a 
1. pokus byl až pře 31 s a v druhém pokuse došlo k zlepšení 
a dostali pod hranici 28 s a celkové umístění bylo 5. místo, 
což znamená že skončili uprostřed startovního pole a 
vedoucí byli spokojeni
jako poslední startovala kategorie MH starších a my jsme 
měli startovní číslo 3 a neuvěřitelné se stalo skutečností, 
dostali jsme se pod 20 s – přesněji náš čas byl 19,91 s a to 
jsme ještě neběželi kompletní, na proudnici nám pomohl 
MH mladší Michal Müller a náš rozdělovač měl o jeden 
spoj na víc – nikdo tomu z nás nechtěl věřit, ale vítězný křik 
naši vedoucí Katky nás všechny přesvědčil, že je to pravda,
v druhém pokusu jsme si sice trochu pohoršili, ale i tak jsme 
měli dobrý čas – něco málo přes 21 s a nakonec se umístili 
na 2. místě, těsně za Libicí nad Cidlinou

17,40 hodin byl slavnostní nástup, kde si přípravka došla pro zlato a MH 
starší pro stříbro a naši mladší dostali jen diplom – byli jsme 
dost zklamaní z cen, protože jsme přijeli na soutěž o Vestecký 
pohár a žádný jsme nevyhráli a největší zklamání bylo pro naše 
mladší, kteří dostali jen diplom a žádné sladkosti, což by nemělo 
být, zatím se to nikde nestalo, že by dostala družstva, která se 
umístila do 4. místa jen diplomy

18,15 hodin odjíždíme domů a sejdeme zítra všichni za hasičárnou



26.06.2011 14,00 -15,30 hodin MH starší, mladší
přípravka



14,00 hodin jsme se všichni sešli za hasičárnou na poslední společné 
schůzce před prázdninami
Katka s Jirkou pro nás připravili 3 jednoduché soutěže a to 
v kopání míčem na cíl z různých vzdáleností podle věku, 
házení létajícím talířem na vyznačený terč a naši nejoblíbenější 
hru „Moře“, kde přeskakujeme na oko různě široké toky vody , 
počínaje pramenem konče oceánem, jednotlivé břehy různých 
toků nahradil provaz
když vždy soutěžili dvě kategorie, tak ta třetí byla společně 
s Katkou, kde nejdříve vždy každý z nás vyplnil dotazník 
ohledně hasičských soutěží, které přes prázdniny vedoucí 
zpracují a podle výsledků budeme jezdit příští rok na vyb-
rané soutěže (u přípravky to vyplnili vždy rodiče), když jsme to 
splnili začali se rozdělovat vyhrané ceny z jednotlivých soutěží 
podle toho kdo se na jaké zúčastnil a také jsme rozdělali vyhraná 
dětská šampáňa a připili si na úspěšnou sezónu
když jsme byli s Katkou my starší, tak nám domlouvala ohledně 
našeho chování, které se týká naší zodpovědnosti vůči tréninkům 
a hlavně závodům, na které chceme jezdit hlavně my a tak by jsme 
to měli brát trochu vážně a dále nám připomněla, že s Jirkou nám 
nabídli tykání a kamarádské zacházení, ale chceme-li toho zneužívat 
a chovat se k nim nevhodně, tak se vše může změnit....
také jsme popřáli k svátku Honzovi šafránkovi, dopředu Karolíně 
Vokounové a během prázdnin oslaví své 5. narozeniny Ivetka 
Limbergová a její sestre Monika oslaví své 8 narozeniny, takže jsme 
jim také popřáli dopředu

15,30 hodin byl poslední nástup všech družstev a vzal si slova ještě Jirka, který 
nám popřál hezké prázdniny a připomněl nám, že tréninky začínají 
už od 19.08.2011, protože v září jsou hned po sobě 3 kola Polabské 
ligy



A teď hurá na prázdniny ....................!!!!


