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Letní škola Malé Svatoňovice

Na tuto letní školy odjely naše 2 mladé hasičky, aby se zúčastnili celého kurzu.
Renata Kolbabová úspěšně složila zkoušku a stala se platnou vedoucí kroužku MH a
Denisa Haltuchová, která také ukončila zkoušku úspěchem a stala se instruktorkou a
bude pomáhat vedoucím s kroužkem MH přípravka.
Přikládáme postřehy a komentáře s této akce:

„ Letní škola instruktorů
Dorazili jsme do Pískové Lhoty, naložili jsme krosny a batohy do autobusu a
vyjeli jsme do Malých Svatoňovic .
Letní školy jsme se nemohly společně s Renčou dočkat. Těšily jsme se na nové
zážitky a nové kamarády, ale zároveň jsme měly tak trochu i strach. Ale jen co jsme
dorazili, většina jsme se hned seznámili.
Každé dopoledne jsme měli „vyučování“, kde jsme se učili o požární ochraně,
o pobytu v přírodě, jak pracovat s dětmi apod.. A každé odpoledne nás čekaly
praktické semináře. Kde jsme si vyzkoušeli to, co jsme se dopoledne učili. Což byly
různé sportovní aktivity, vázání uzlů, zdravověda,.. . Každý večer po večeři nás čekal
pochodový nástup v mundůrech, kde jsme se dozvěděli plán na další den. Večerním
programem byly buďto společenské hry nebo hodiny společenských tanců.
Mně osobně se nejvíc líbily polní dny, které trvaly tři dny. Kde se všechna
samostatná družstva více sblížila a moc jsme si to všichni užili. Hráli jsme zajímavé
kolektivní hry, kde jsme také zjistili jaká jsme parta. Naše skupina naštěstí byla parta
dobrá! Všichni jsme si pomáhali, když jsme něčemu nerozuměli, tak nám to jiní
vysvětlili. Když jsme nemohli nějakou soutěž doběhnout.. chytli nás za ruce a pomohli
nám doběhnout do cíle. To se mi velice líbilo.
Třetí den před odjezdem byl velice náročný na psychiku. Byl to den „maturity“, neboli závěrečných testů. Po 6-ti hodinovém nervování jsem test dopsala a
naštěstí úspěšně. O půlnoci druhý den před odjezdem nás čekala přísaha. Všude
okolo nás byly svíčky a atmosféra byla velice zajímavá. Předposlední den jsme
slavnostně před kostelem dostávali osvědčení, ať už instruktorů nebo vedoucích.
Poslední den jsme, až na vyjímky, všichni z instruktorů dorazili domů spokojeni s
osvědčením!
Denisa Haltuchová

PS:

Renata byla v jiné skupině, která se věnovala zkouškám na vedoucí, takže
může mít jiné pocity.“

19.08.2011

18,00 – 20,00 hodin

18,00 hodin

19,00 hodin

to se teda povedlo, na trénink jsme přišli jenom tři, takže se
skoro nic dělat nedalo, tak jsme probrali prázdniny a naše
kladné a záporné zážitky z nich
hned na začátku jsme se dozvěděli, že Mirek Patáčik už
nebude v našem družstvu a končí, docela nám to bylo líto,
protože byl rychlý a šikovný
jsme vyzkoušeli střelbu ze vzduchovky,topografické značky
a grafické značky technických prostředků na ZPV
jsme se rozloučili a šli domů

21.08.2011

13,30 – 15,00 hodin

13,30 hodin

15,00 hodin

na první trénink po prázdninách dorazili 4 dětičky a zjistili,
že letos bude na tréninku krom Jirky, Katky, tatínků, Renaty
nová pomocnice Deniska Haltuchová, která se v létě stala
v létě instruktorkou
Denisa s Renatou udělali rozcvičku a povídali si s dětmi o
prázdninách, kde byli s rodiči
se začal opakovat požární útok a když tatínci skládali hadice
na plato tak jsme opakovali topografické značky, grafické
značky technických prostředků
na rozdělovač jsme začali učit Maxima, protože Michal
Havlina si zlomil nohu a nemohl běžet
konec kroužku

21.08.2011

15,30 – 17,30 hodin

15,30 hodin

to se teda povedlo stejně jako starší jsme na trénink přišli
jenom tři, takže se skoro nic dělat nedalo, tak jsme probrali
prázdniny a naše kladné a záporné zážitky z nich
jsme vyzkoušeli střelbu ze vzduchovky, topografické značky
a grafické značky technických prostředků na ZPV
jsme vystříkali po přípravce káď a pomohli vedoucím uklidit technické prostředky na požární útok
popřáli jsme zpětně Hance k svátku
konec kroužku

18,30 hodin

13,40 hodin
14,00 hodin

16,00 hodin
17,00 hodin
17,15 hodin
17,30 hodin

MH starší

MH přípravka

MH mladší

26.08.2011

18,00 – 20,00 hodin

MH starší

18,00 hodin

dnes už jsme se sešli ve větším počtu a nemáme jen strojníka a jednu proudařku a tak zkusíme nacvičit požární útok
v 6 lidech a strojníka bude za Denisu dělat vedoucí Jirka
naše postavení bylo:
strojník
Jirka (na závodech Denisa)
savec oranžový
Tomáš
savec bílý + nabírání
David
sací koš
Ondra (Lucka)
rozdělovač + proudnice a C-C Vašek
B-B, přetlak.ventil – B +
proudnice a C-C
Honza

20,00 hodin

naše časy: 29,60 s, 26,54 s, 24,44 s, 29,08 s
jsme poblahopřáli Honzovi Šafránkovi k jeho 13. narozeninám
konec kroužku

28.08.2011

13,30 – 15,00 hodin

13,30 hodin

15,00 hodin

dnes už jsme se sešli v plném počtu na požární útok a celý
trénink jsme věnovali jeho zkoušení, protože další neděli
jedeme do Pískové Lhoty na 3. kolo Polabské ligy
naše časy byly dost dobré, jenom jeden se nám nepovedl,
ale nikdo není dokonalý- 30,47 s, 43,42 s, 28,00 s, 27,84 s,
29,22 s
konec kroužku

28.08.2011

15,30 – 17,30 hodin

15,30 hodin

na začátku přišel Vítek a oznámil nám, že končí a ani to
moc nikomu nevadilo,protože vždy dělal nějaké rozbroje
trénujeme ve dvou skupinách požární útok a ta druhá se
připravuje na branný závod
časy skupina A v PÚ:
24,87 s, 26,65 s, 27,56 s
časy skupina B v PÚ:
25,78 s, 24,85 s, 25,31 s
konec kroužku

19,45 hodin

15,45 hodin

17,30 hodin

MH přípravka

MH mladší

měsíc září

2011

02.09.2011

18,00 – 20,00 hodin

18,00 hodin

trénujeme požární útok, protože o víkendu nás čeká III. kolo
Polabské ligy
časy nejsou vůbec špatné – 20,45 s, 19,97 s, 18,47 s
museli jsme změnit strategii, protože ve Slovči, kde se
odehraje poslední kolo Polabské ligy poběžíme jen v šesti,
protože Ondra Týmů jede s rodiči na dovolenou lidech v
tomto postavení:
koš – Lucka
- Lucka Leinweberová
savec + nabírání
- David Zikmund
savec oranžový
- Tomáš Lipavský
strojník
- Denisa Haltuchová
proudnice modrá
spojení B-B a B- mašiny - Jan Šafránek
proudnice červená
rozdělovač
- Václav Volejník
časy docela ušly – 24,84 s, 24,61 s
jsme skončily a pomohli vedoucím uklidit věci
konec kroužku

19,00 hodin

19,45 hodin
20,00 hodin

MH starší

03.09.2011

11,45 – 18:00 hodin

Písková Lhota -

běh jednotlivců 100m s překážkami
Na tento závod jsem skoro netrénovala, protože až na poslední chvíli jsme
sehnali ROTky. Takže tento závod pro mě byl jako trénink. Byla jsem si to jen
vyzkoušet, abych poznala něco nového.
Měli jsme možnost si to vyzkoušet, před začátkem závodů. Párkrát jsem si
vyzkoušela přeskočit malou bariéru a přeběhnout kladinu, ale při posledním
zkouškovém pokusu, jsem neudržela rovnováhu a spadla z kladiny na tartan a odřela
jsem si bok.
Poté to přišlo. „Připraví se číslo 63 a 64.“ Připravila jsem si hadice a
rozdělovač a šla jsem na start. Polila mě nervozita. Po té co startér vystřelil. Vyběhla
jsem snad nejvíce možnou rychlostí. Překonala jsem bariéru, uchytila stuhy ale v tom
okamžiku se mi jedna stuha celá před kladinou rozmotala a vypadla mi z opasku
proudnice. Neměla jsem na to sílu, vrátit se, všechno posbírat a doběhnout to.
Odnesla jsem stuhy ke straně a vzdala to. Tudíž můj 1. pokus byl neplatný.
Pak nastal 2. pokus. Tentokrát jsem neudržela rovnováhu a spadla jsem z
kladiny, ale teď jsem to už nevzdala. Vrátila jsem se na začátek kladiny a opatrně jí
přeběhla. Ztratila jsem tím hodně času, ale za platný pokus mi to stálo.
Na těchto závodech se mi velice líbila ta rychlost probíhání. Byla jsem velice
spokojená, i když jsem se ocitla mezi posledními v tabulce výsledků. Byl to nový
příjemný zážitek. Aspoň vím, co a jak mám teď trénovat a příště to snad dopadne
lépe.
Denisa Haltuchová

04.09.2011

11,45 – 18:00 hodin

11,45 hodin

jsme se sešli u hasičárny natěšeni na další závod v požárním
útoku – čekalo nás III. Polabské ligy a také závod o pohár
pana starosty obce, když jsme se sešli, všichni čekali na větu „Nasedat, jedeme “
konečně jsme se dočkali nástupu a dnes nás vedou za:
MH starší Lucie Leinweberová
MH mladší Hana Hněvsová
MH přípravka Maxim Semenov
z důvodu vedle probíhající soutěže jednotlivců na 100 m
byla pravidla upravena a první běžela kategorie starší a když
jsme běželi my, tak hned po startu prvního pokusu rozhodčí
nezastavili časomíru a my jsme museli zastavit a hned přejít
na náhradní pokus a tak jsme byli docela rozhozeni a čas
nebyl nic moc, ale dostali jsme se pod 21 s, druhý pokus

13,30 hodin

13,40 hodin

Písková Lhota

15,00 hodin

16,00 hodin

17,40 hodin

18,15 hodin

18,30 hodin

nám vyšel také a ještě o malinko jsme se zlepšili – náš
přesný čas byl 20,56 s a to nám zajistilo 6 místo, ale myslíme si, že nás poškodili dost rozhodčí, protože když má někdo náhradní pokus, tak ho absolvuje až na konci startovní
listiny, aby se děti mohli připravit
po starších nastoupila kategorie přípravka a naši nejmenší
se už moc těšili, vedoucí vymysleli novou taktiku a ta se
vyplatila - první pokus byl výborný s časem něco okolo 29 s
- všichni byli nadšeni a řekli si, že tento čas do Polabské
ligy stačí a že druhý pokus děti poběží v klidu jako kdyby
byl trénink, ale jaké bylo překvapení, když naše přípravka
překonala předešlý čas a udělala zatím nejlepší čas celé
sezóně 27,35 - všichni jsme vykřikli radostí hlavně naše
vedoucí Katka, protože věděla, že si přípravečka tím to
pokusem si zajistila 1.místo
jako poslední kategorie běžela kategorie mladší, dnes nás
reprezentovalo jen družstvo mladší A, u mladších byla také
nová taktika, která přinesla také ovoce a první pokus jim
vyšel a měli čas 25,85 s., druhý pokus jim moc nevyšel a
měli čas něco málo přes 31 s , ale jejich umístění bylo, ale
i přesto dobré, skončili na 10 místě
byl slavnostní nástup, kde si přípravka došla pro zlato, MH
starší si dostali diplom za 6 místo a k tomu pytlík sladkostí,
MH mladší si došli pro krásné umístění, protože poprvé
uzavřeli první desítku a také dostali pytlíček sladkostí,
konečně skončil nástup a my jsme byli opravdu už unuděni,protože se vyhlašovala i kategorie jednotlivců a bylo to
moc dlouhé, jediné pozitivní je dětský koutek, kde nejvíce
všechny zaujala dětská lanovka, ale také to mělo jednu
chybičku, protože pod klouzačkou bylo vosí hnízdo a hasiči
ho museli zlikvidovat
všichni unaveni, ale šťastni odjíždíme domů.

postavení jednotlivých družstev na startu:

MH přípravka
sací koš

1.pokus

2. pokus

Matěj Horáček

Matěj Horáček

savice bílá

Adéla Havlinová

Karolína Vokounová

rozdělovač

Hynek Svoboda

Hynek Svoboda

Maxim Semenov

Maxim Semenov

Ondřej Šafránek

Ondřej Šafránek

Lukáš Müller

Lukáš Müller

proudnice Č-C-B
proudnice M-C
B- mašina

Iveta Limbergová

Iveta Limbergová

MH mladší

1.pokus

2.pokus

Nela Raganová

Nela Raganová

rozdělovač

Jiří Šafránek

Vojtěch Volejník

B-B pomoc rozdělovač

Michal Müller

Hana Hněvsová

Proudnice Č

Marie Müllerová

Viktorie Svobodová

Proudnice M

Monika Limbergová

Monika Limbergová

sací koš

MH starší (oba pokusy stejně obsazené)
sací koš

Ondřej Týma

savice bílá

David Zikmund

savice oranžová

Tomáš Lipavský

strojník

Jan Šafránek

rozdělovač

Václav Volejník

proudnice Č-B

Lucie Leinweberová

proudnice M-B

Denisa Haltuchová

09.09.2011

17,45 – 19,30 hodin

17,45 hodin

výjmečně měla v pátek trénink naše přípravka a my starší
jsme byli doma, protože si po závodu v Pískové Lhotě stěžovali na okresy některá družstva, že při namontování koše
na savec pomáhá vedoucí Jirka šroubovat koš a to nelze, i
když to není pravda, tak vedoucí svolali výjmečný trénink,
aby rychle nacvičili jinou sestavu na zítřejší závod v Úmyslovicích
zkoušeli jsme trénink v jiném postavení:
koš
– Matěj Horáček
savice
– Adéla Havlinová
B + mašina a pomoc u savce – Iveta Limbergová
rozdělovač
– Hynek Sboboda
- Maxim Semenov
proudnice Č, C-C, B-B
– Ondřej Šafránek
proudnice M, C-C
- Lukáš Müller

18,00 hodin

19,30 hodin

MH přípravka

na začátku byly časy rozličné, ale bylo to narychlo a dost
pozdě a také dětičky byly dost unavené, ale později se
dostaly pod 30 s – 30,47 s, 43,42 s, 28,00 s, 27,84 s a 29,22
jsme skončili a šli se vyspat na zítřejší závody

10.09.2011

11,50 – 18,00 hodin

Úmyslovice

11,50 hodin

jsme se opět sešli u hasičárny, ale bohužel bez MH starších,
protože se na tento závod nedali dohromady, až na Honzu s
Denisou, kteří pomáhali hlídat přípravku

13,30 hodin

začal nástup, kde jsme se dozvěděli, že poběžíme v pořadí
přípravka, mladší, starší - veliteli pro tento závod byli:
MH přípravka
– Adéla Havlinová
MH mladší A
– Monika Limbergová
MH mladší B
– Adam Radoň

13,40 hodin

jako první běžela naše přípravka, které první pokus pod
drobnohledem všech ostatních vedoucích jiných týmů zase
vyšel a měli čas 29,36 s a nejlepší na tom bylo, že nemohli
nikdo nic říci, protože bylo vše podle regulí, bohužel v druhém pokusu udělali pár chyb, ale doběhli v pořádku, a to je
hlavní - jejich čas byl okolo 45 s., ale i přesto skopnčili v
poháru Úmyslovic na 2. místě za Libicí nad Cidlinou

15,00 hodin

dobré bylo, že hned jak přípravka odběhla, tak jim udělali
vyhlášení, aby mohli odjet domů, ale nepříjemné bylo, že
nebyl slyšet vůbec pan Lucemburk, který vyhlašoval pořadí,
protože za nimi už probíhal požární útok mladších

15,20 hodin

vyběhl Pátek A se změněnou taktikou, která už vyšla lépe
než v Pískové Lhotě v obou pokusem a skončili na hezkém
8. místě, první pokus byl s časem 25,57 s a druhý pokus byl
něco okolo 28 s, potom běžel Pátek B první pokus jim nevyšel, měli přes 40 sa v druhém se zlepšili a udělali 32,72 s a
v celkovém hodnocení skončili na 16. místě, ale velký
úspěch je to, že nebyli poslední a to jim pomáhala z přípravky Karolínka Vokounová

17,30 hodin

mladší také měli hned po odběhnutí svých útoků slavnostní
nástup

18,00 hodin

všichni odjíždíme domů. „Hurá“.
Tento závod byl zároveň IV. Kolem Polabské ligy, do které
se započítávají, lepší časy požárního útoku

postavení jednotlivých družstev na startu:
MH přípravka (oba pokusy stejně obsazené)
sací koš

Matěj Horáček

savice bílá

Adéla Havlinová

rozdělovač

Hynek Svoboda
Maxim Semenov

proudnice Č a C-C a B-B

Ondřej Šafránek

proudnice M a C-C

Lukáš Müller

B- mašina

Iveta Limbergová

MH mladší A (oba pokusy stejně obsazené)
sací koš

Nela Raganová

B-B, B a mašina, rozdělovač

Michal Müller

rozdělovač

Jiří Šafránek

proudnice Č a C-C

Viktorie Svobodová

proudnice M a C-C

Monika Limbergová

MH mladší B (oba pokusy stejně obsazené)
sací koš

Adam Radoň

savice bílá

Karolína Vokounová (MH přípravka)

rozdělovač

Vojtěch Volejník

proudnice Č a C-C

Marie Müllerová

proudnice M a C-C

Hana Hněvsová

16.09.2011

MH starší

18,00 hodin

dnes naši vedoucí pozvali na trénink jednoho člena MH
mladších, aby nám pomohl na zítřejším závodě ve Slovči s
uzavřením rozdělovače, protože jinak poběžíme v 6 lidech,
protože Ondra Týmů je neustále na dovolené u moře
věnujeme se jen požárnímu útoku v postavení:
koš
Lucka Leinweberová
bílá savice
David Zikmund
oranžová savice Tomáš Lipavský
strojník
Denisa Haltuchová
rozdělovač
proudnice a C-C Václav Volejník
B-B a B- mašina
nesou společně
proudnice a C-C Jan Šafránek
rozdělovač
zavření
rozdělovače
Vojtěch Volejník (MH mladší)

18,15 hodin

19,30 hodin
19,45 hodin
20,00 hodin

18,00 – 20,00 hodin

náš nejlepší čas byl – 26,88 s
končíme a pomáháme s úklidem
ještě jsme poblahopřáli dodatečně Honzovi Šafránkovi k
jeho 13. narozeninám a Denise Haltuchové k jejím 16. narozeninám a zároveň k jejímu svátku
konec kroužku

17.09.2011

11,45 – 18,00 hodin

11,45 hodin

tak a dnes jedeme na poslední soutěž v požárním útoku a to
na memoriál F. Vance a V. Lehkého a zároveň je to i páté a
poslední kolo Polabské ligy – ale opět jsme se nesešli
všichni, a tak mladší z kategorie A poběží jako družstvo B,
aby měli třetí čas do Polabské ligy
dnes začíná nástup docela včas a první poběží kategorie
přípravky, potom mladší a nakonec starší – veliteli budou:
MH přípravka
- Ondřej Šafránek
MH mladší B
- Marie Müllerová
MH starší
- Vojta Volejník
naše přípravka byla naprosto v pohodě, protože už jsme věděli, že už nemusíme nic honit, protože v lize získáme první
místo a tak jsme si přijeli zatrénovat, a taky to tak vypadalo,
protože dětem to navyšlo ani v jednom pokusu, ale naučili
se táhnou za jeden provaz, kdy si vzájemně vypomohli a doplnili se, časy nebyli nic moc – v memoriálu i přes všechny
chyby skončila naše přípravka na 7. místě a nebyla poslední …
proběhlo vyhlášení přípravek, ale zároveň už začaly požární
útoky mladších, kde naše B podalo skvělé výkony a skončilo na krásném 6. místě a díky tomu se dost posunulo v Polabské lize
proběhlo vyhlášení výsledků a už probíhaly pokusy nejstarší
kategorie, kde naši MH starší běželi v 6 lidech a z mladších
jim Vojta Volejník zavíral jen rozdělovač – na platě dokázali
devět spojů spojit jen ve dvou a stejně čekali na nástřikové
čáře na vodu, protože v zadu to nešlo jak mělo, ale i přesto
udělali lepší čas než, když šli v sedmi – nakonec se celkem
umístili na 7. místě
proběhlo vyhlášení kategorie starších
jsme dojeli domů a byli rádi, že si odpočineme a nebereme
sílu na branný závod, který nás čeká v říjnu

13,00 hodin

13,30 hodin

15,00 hodin

17,00 hodin

18,00 hodin
18,30 hodin

Sloveč

18.09.2011

13,30 – 15,00 hodin

13,30 hodin

15,00 hodin

probrali jsme letošní sezénu, rozdělili jsme si sladkosti,
které jsme vyhráli a od vedoucích jsme dostali bombo a
lízátko za úspěšnou sezónu, také jsme přivítali nové členy –
Filipa Stránského a Štěpána Ragana
konec oslav a začínáme trénovat na další ročník Plamene a
to na závod požární všetrannosti, ale nic moc topografie
polovině z nás vůbec nenaskočila, uzle, které nám vedoucí
rozdělili následovně (poběžíme už 2 skupiny):
zkracovačka
Iveta Limbergová – A
Karolína Vokounová – B
plochá spojka
Lukáš Müller – A
Maxim Semenov – B
tesařský uzel
Matěj Horáček – A
Michal Havlina – B
lodní uzel
Hynek Svoboda – A
Adéla Havlinová – B
uzel na proudnici Ondřej Šafránek – A
Filip Stránský – B
požární ochranu uměli z nás jenom dva, lepší to bylo nalaně,
kde nás překonalo lano více, za to zdravověda dost vázne,
tak že nás vedoucí také rozdělili a dostali jsme domácí úkol,
abychom se to doma naučili
jsme si vyzkoušeli naposledy v tomto roce požární útok a
nechali zastříkat i nováčky
před koncem kroužku jsme popřáli dodatečně ještě Adélce
Havlinové k svátku
konec kroužku

18.09.2011

15,30 – 17,30 hodin

15,30 hodin

probrali jsme letošní sezénu, rozdělili jsme si sladkosti,
které jsme vyhráli a od vedoucích jsme dostali bombo a
lízátko za úspěšnou sezónu, také jsme přivítali nové členy –
Petru Ördogovou, Michala Hvalinu a Adama Zeithamla a
zároveň jsme se dozvěděli, že Marie Müllerová skončila a
bylo nám líto, že se ani nepřišla s námi rozloučit
jsme rozděleni na 2 skupiny a začínáme trénovat ZPV –
běháme okolo hasičárny kvůli vytrvalosti a mezi tím plníme
6 disciplín z braňáku – střelba nám moc nejde, topografie je
až na nováčky, kteří budou mít velmi málo času se to naučit
dost slušná, až na pár vyjímek, kterým se to vykouřilo z hlavy, orientace mapy bez chyb, grafické značky technických

14,00 hodin

14,40 hodin
14,50 hodin

16,00 hodin

MH přípravka

MH mladší

17,30 hodin

prostředků jsou téměř bez chyb, za to požární ochrana byla
dost neúspěšná, lano jsme překonali skoro všichni, ale zdravovědu jsme pěkně popletli
kvůli nováčkům jsme ještě spojili hadice na platě, abychom
jim ukázali jak se to dělá a nechali je stříkat z proudnic
pogratulovali jsme Hance Hněvsové dodatečně k svátku a
unaveni šli domů
konec kroužku

23.09.2011

18,00 – 20,00 hodin

18,00 hodin

20,00 hodin

na začátku jsme zhodnotili uplynulou sezóny a shodli se na
tom, že v té sestavě v jaké jsme letos běhali, jsme se umístili
dost slušně, myslíme tím, že jsme běhali většinou nekompletní a museli nás doplňovat mladší
vedoucí nám poděkovali a každému dali bombo a lízátko
konec radovánek a jdéme na vytrvalost, Katka nás honí
okolo hasičárny a my zjišťujeme, že sprintovat necelých
35 m při požárním útoků je brnkačka
během vytrvalosti plníme jednotlivé disciplíny, které nás
čekají na braňáku – střelby nic moc, topografie je 100 %
úspěšná, orientace mapy taky a azimut zvládáme na jedničku, grafické značky taky známe, ale požární ochrana je nic
moc, lano až na vyjímky překonáváme a zdravověda až na
chybu u zavázání ruky je dobrá
pomohli jsme uklidit vedoucím všechny věci
pogratulovali jsme Davidovi Zikmundovi k 15. narozeninám
konec kroužku

25.09.2011

13,30 – 15,00 hodin

13,30 hodin

dnes už jsme rozděleni do skupin jak poběžíme a skupina A
poběží s vedoucím Jirkou a skupina B poběží s Tomášem
Havlinou a v jednotlivých skupinám jsou rozděleny úlohy
v uzlování a ve zdravovědě
A: Lukáš Müller
plochá spojka, váže ruku
Ondřej Šafránek
úvaz na proudnici, váže
koleno
Iveta Limbergová
zkracovačka, marod s rukou
Hynek Svoboda
lodní uzel, nese maroda s
nohou
Matěj Horáček
tesařský uzel, marod s
nohou

17,00 hodin
17,25 hodin

18,15 hodin

19,45 hodin
19,55 hodin

MH starší

MH přípravka

B: Maxim Semenov

15,00 hodin

plochá spojka, marod s
rukou
Filip Stránský
úvaz na proudnici, váže
koleno
Karolína Vokounová zkracovačka, marod s nohou
Adéla Havlinová
lodní uzel, váže ruku
Michal Havlina
tesařský uzel, nese maroda s
nohou
orientace mapy: Ondřej Šafránek, Adéla Havlinová
trénujeme celý branný závod i s vedoucími a běžíme 2 km s
přestávkami na jednotlivá stanoviště – topografii jsme zvládli bez chyby, střelba je jen pokus hokus, grafika v pohodě,
požární ochranu ještě neumíme, lano překonáme skoro všichni, ale máme problém dolézt až nakonec a zdravověda je
veliký problém, vůbec nám nejde
konec kroužku

25.09.2011

15,30 – 17,30 hodin

15,30 hodin

Katka nám oznámila rozdělení do jednotlivých skupin a také
to, co kdo z nás bude dělat při zdravovědě:
A:
Michal Müller
marod s kolenem
Jirka Šafránek
váže koleno a dělá stoličku
Adam Zeithaml dělá stoličku u kolena
Petra Ördögová marod s rukou
Monika Limbergová - váže ruku
B:
Hana Hněvsová marod s kolenem
Nela Raganová váže koleno a dělá stoličku
Adam Radoň
dělá stoličku u kolena
Michal Havlina marod s rukou
Viktorka Svobodová - váže ruku
orientace mapy: Jirka Šafránek, Nela Svobodová
začali jsme běhat celkem 2 km okolo hasičárny a zastavili
jen u jednotlivých stanovišť – už zvládáme topografii, grafické značky, orientaci mapy, střelby nic moc, ale někdy se
zadaří, lano až na vyjímky překonáme všichni, ale ve zdravovědě děláme neustále chyby
jdeme trénovat střelbu, abychom se alespoň za 14 dní každý
jednou trefili – nejlepší byla Hanka Hněvsová
konec kroužku

13,45 hodin

15,45 hodin

17,00 hodin
17,30 hodin

-

MH mladší

30.09.2011

18,00 – 20,00 hodin

18,00 hodin

dnes byla po dlouhé době rozcvička zaměřená na vytrvalost
a výdrž, protože za týden už běžíme v Nymburce braňák
běžíme na plno bez odpočinku a v tempu celý branný závod
– Denisa, Lucka, Honza, Ondra a Tomáš
i když je už šero trénujeme střelbu, abychom se co nejlépe
strefili do terčů
je tma a tak jdme do klubovny a plánujem už lampiónový
průvod, který se koná 05.11.2011 a my budeme krom Davida pohádkové postavy
konec kroužku

18,30 hodin
19,00 hodin
19,30 hodin
20,00 hodin

MH starší

měsíc
říjen 2011

08.10.2011

7,30-13,30 hodin

7:30 hodin

dnes ještě se zalepenýma očima jsme se my starší MH sešli
u hasičské zbrojnice v sestavě – Denisa Haltuchová, Jan
Šafránek, Lucie Leinweberová, Ondra Týma a Tomáš Lipavský – arazíme společně s vedoucí Katkou do Nymburka
na Ostrov, kde bude zahájen další ročník hry Plamen 2011 /
2012 závodem požární všestranosti
jsme na místě a Katka je pěkně vytočená, protože tady není
ještě nic připraveno a opět se nezačne včas a počasí nám
moc nepřeje, je zima a blíží se déšť
od hasičárny odjíždí za námi naše 2 přípravky i se svými
vedoucími, kteří s nimi poběží v sestavách:
A: Ondřej Šafránek, Lukáš Müller, Iveta Limbergová, Matěj
Horáček, Hynek Svoboda a vedoucí Jirka
B: Michal Havlina, Adéla Havlinová, Filip Stránský, Karolína Vokounová, Maxim Semenov a vedoucí Tomáš
my jdeme teprve na nástup a naše přípravka už dorazila do
základního tábora
konečně jdeme na start – máme startovní číslo 1
první a pro nás osudné stanoviště byla střelba ze vzduchovky, díky promrzlým rukám z dlouhého čekání a také neupraveným vzduchovkách – byly tak promazané, že z nich tekl
ještě po roce tekl olej, se trefil jako jediný Tomáš Lipavský,
takže zde jsme hned nasbírali 14 trestných bodů, druhým
stanoviště byly grafické značky technických prostředků a
požární ochrana - vše jsme uměli, ale v požární ochraně
jsme bohužel nabraly 1 trestný bod,a to kvůli tomu, že
Tomáš neřekl před hasebním přístrojem PHP, ale také jsme
se zde pobavili, protože nás zkoušel rozhodčí, který správné
odpovědi sám neznal a musel je číst z pravidel hry Plamen,
třetí stanoviště bylo lano, kde jsme se znovu „rozčílili, protože jsme věděli, že Tomáš Lipavský lano nepřeleze a byli
jsme dohodnuti s Katkou, že na stanovišti oznámíme, ať
nám připočítají trestný bod za Tomáše, ale rozhodčí ho
přesto nutili, aby to 3 krát zkusil a až po té usoudili, že tam
skutečně nevyleze a díky tomuto činu rozhodčích jsme
nabrali zbytečné zdržení a vrcholem na tomto stanovišti
bylo to, že Lucka neviděla na žlutém laně žlutou značku
označující START a přešáhla se a hned dostala také 3 trestné
body – takže festově naštvaní s 6 trestnými body navíc
pádíme k dalšímu stanovišti, což je topografie, tady jsme
byli rychle hotovi a snad jsme neudělali žádnou chybu a
pokračujeme dále, kde nás čeká uzlování, ale bohužel Ondra

8:00 hodin
8,30 hodin

9,00 hodin
9,15 hodin

závod požárnické
všestrannosti

9,30 hodin

9,40 hodin
10,15 hodin

10,30 hodin
10,45 hodin
11,10 hodin

11,15 hodin
11,45 hodin
12,30 hodin

Týma si popletl v rychlosti plochou spojku a dostali jsme
další 3 trestné body a čekalo nás závěrečné stanoviště zdravověda - tady jsme byli rozděleni do skupin Denisa Haltuchová vázala Lucii Leinweberové ruku a vedla ji po vyznačené dráze, a Jan Šafránek vázal Ondřeji Týmovi koleno a
společně s Tomášem Lipavským udělali stoličku a přenesli
ho po určené dráze, potom jsme finišovali do závěrečné
rovinky, kde nás povzbuzovali naši fanoušci a hlavně naši
vedoucí a vysíleni jsme proběhli cílem
právě teď vyjíží od hasičárna naše 2 poslední skupiny mladších, ale bohužel nejsou kompletní – 1 skupinu tvoří – Jirka
Šafránek, Michal Müller, Adam Zeithaml, Monika Limbergová, Nela Raganová a 2 skupinu tvoří – Hana Hněvsová,
Viktorka Svobodová, Petra Ördögová , Michal Havlina a
bohužel pátého musíme sehnat jinde, na štěstí to Katka
domluvila s vedoucími s SDH Velké Zboží a oni nám půjčili
jednoho chlapce
MH starší jsou v cíli a občerstvujeme se párky a tatrankou,
nejvíce si ceníme teplého čaje
vybíhají na trať kategorie přípravky A se startovním číslem
23 a ob jednu startovní pozici za ní cca po 8 minutám vybíhá přípravka B se svými vedoucími , trať je stejná na stanoviště, jenom na vzdálenost je kratší – když doběhli, byl vedoucí Jirka pěkně naštvaný na rozhodčí na některých stanovištích – jedná se o stanoviště topografie, kde někdo navotil
mapu na křivo a vůbec nebyl vidět rohy a u zdravovědy měl
být šátek trojcípí, ale byl zda čtvercový, přeložený na trojúhelník a děti si mysleli, že už je to přeložený a hned do něj
strakali ruku
MH starší odjíždí domů
pod stanem začalo představení kouzelníka a šaška pro nejmenší, ale i ti starší se pobavili a domů si odvezli plakát s
jeho podpisem
vyběhla na trať kategorie mladších, naše dvě družstva měli
startovní pozice 35 a 37ají do cíle, plnili své úkoly co nejlépe mohli, ani se nepamatují kolik chyb udělali, ale tvrdí, že
jich bylo dost a opět byli nespokojeni s rozhodčími, kteří
někdy opravdu bazírovali na „blbostech“, ale byli jsme rádi
že naše A doběhlo za sucha a naši z B byli už na posledním
stanovišti, když začalo pršet a potom je hlas vedoucí Katky
hnal rychle do cíle a tak jen trošku zmokly, ale nemuseli se
převlékat
MH přípravky odjíždí k domovu
MH mladší jsou na obědě a potom už pojedeme domů
končí tyto únavné závody a všichni jedeme domů

Hurá máme to za sebou !!!

14.10.2011

18,00 – 20,00 hodin

18,00 hodin

na začátku jsme probrali branný závod, a zjistili jsme, že
průběžně jsme v Plamenu na 10. místě, to jde loni jsme byli
o 1. místo horší
dnes už budeme trénovat na příští jaro, ale jak nám řekli
vedoucí bude to trochu jiný trénink – budeme běhat všichni
všechny součásti jednotlivých štafet a vedoucí nám budou
každý úsek měřit a potom podle toho postaví na jaře 2012
štafety
začínáme štafetou 4 x 60 m po jednotlivých úsecích:

18,10 hodin

18,15 hodin

MH starší

jméno

kladina

bariéra malá

PHP

rozdělovač

Denisa

11,50 s

8,75 s

--------

---------

Lucka

11,91 s

11,00 s

--------

---------

Honza

--------

--------

11,65 s

18,13 s

Vašek

12,35 s

--------

12,85 s

20,62 s

Ondra

12,75 s

---------

13,56 s

--------

Tomáš

18,47 s

--------

14,53 s

--------

Martin

12,94 s

--------

14,93 s

--------

19,15 hodin

po chvilce klidu nás čekají požární dvojice, ale pokračujeme
bez Lucky, protože musela odejít dříve

jméno

sprint

hadice

proudnice

proudnice

hadice

Vašek

15,06 s

27,53 s

27,00 s

21,94 s

39,15 s

Honza

14,13 s

20,14 s

21,32 s

nestihlo se

26,22 s

Ondra

16,06 s

nestihlo se

28,94 s

29,50 s

nestihlo se

Tomáš

18,28 s

43,44 s

nestihlo se

nestihlo se

89,00 s

Martin

15,91 s

nestihlo se

nestihlo se

42,00 s

nestihlo se

Denisa

14,59 s

21,81 s

19,53 s

23,91 s

nestihlo se

19,50 hodin
20,00 hodin

už je úplná tma a není vidět, takže jsme pomohli vedoucím
uklidit a ti co nemají změřené požární dvojice si to odběhnou někdy jindy
konec kroužku

16.10.2011

13,30 – 15,00 hodin

13,30 hodin

nejdříve naši vedoucí probrali s námi branný závod, všechny nás pochváli a oznámili nám, že přípravka A je průběžně
třetím místě a přípravka B je prozatím na 7. místě
tak dnes se zaměříme už na štafetu, kterou poběžíme příští
jaro 2012 a každý z nás si zkusí zaběhnout všechny úseky,
které budou vedoucí měřit a potom se podle toho postaví
družstva

13,45 hodin

MH přípravka

jméno

kladina bez
proudnice

kladina s
proudnicí

bariéra

PHP

Ivetka

23,59 s

23,59 s

21,21 s

33,07 s

Karolínka

29,44 s

27,38 s

27,25 s

30,41 s

Adélka

27,09 s

26,60 s

20,43 s

26,53 s

Hyneček

19,56 s

17,69 s

19,72 s

20,66 s

Lukášek

19,38 s

18,68 s

20,64 s

24,91 s

Maximek

19,72 s

20,66 s

20,38 s

22,22 s

Michálek

26,72 s

24,87 s

23,62 s

neběžel

Ondrášek

20,47 s

30,72 s

18,78 s

25,56 s

Filípek

25,63 s

28,03 s

25,97 s

25,87 s

Matýsek

19,47 s

20,25 s

23,46 s

24,46 s

Štěpánek

25,47 s

23,91 s

25,56 s

29,22 s

14,50 hodin

15,00 hodin

jsme dost unaveni, ale ještě zvládneme popřát dodatečně
Míšovi Havlinovi k svátku a také Lukáškovi Müllerovi
k svátku a také dodatečně Ondrovi Šafránkovi k jeho 6.
narozeninám
konec kroužku

16.10.2011

15,30 – 17,30 hodin

15,30 hodin

vedoucí nám na začátku oznámili, že Hanka Hněvsová se
rozhodla skončit s hasiči
nejdříve jsme s vedoucími rozbrali branný závod a nestačili
jsme se divit, jak jsme dopadli – skupina A skončila průběžně na 18. místě a skupina B se ocitla skoro až na konci na
33. místě, po rozboru chyb, jsme si řekli, že na příští kolo se
lépe připravíme
jdeme trénovat štafety na jaro 2012 a začneme štafetou 4 x
60 m, kdy si zaběhneme každý všechny části této štafety a
po změřených úsecích uvidíme, co jde každému nejlépe

15,35 hodin

16,15 hodin

MH mladší

jméno

kladina

bariéra

PHP

rozdělovač

Monika

19,59 s

18,94 s

19,46 s

41,78 s

Viktorka

20,50 s

18,37 s

20,97 s

43,65 s

Petra

21,78 s

20,06 s

19,22 s

44,75 s

Michal M

16,78 s

16,97 s

17,34 s

35,75 s

Jirka

18,18 s

17,03 s

17,09 s

29,22 s

Nela

19,84 s

17,68 s

21,87 s

41,06 s

Adam Z

17,18 s

16,34 s

16,35 s

45,69 s

Michal H

36,56 s

20,54 s

21,38 s

47,66 s

17,30 hodin

konec kroužku

21.10.2011

18,00 – 20,00 hodin

18,00 hodin

dnešní kroužek je zaměřen na přípravu akce – 3. ročník
lampiónového průvodu a protože jdeme všichni za nějakou
pohádkovou postavu, kromně Davida, který se bude starat o
hudební doprovod, tak se musíme dohodnout co a kdy a kde
připravit – je nás tady jenom 5:
Denisa – bude dělat klauna u smutné princezny
Ondra – bude jako loni čarodějnický synek
Honza – bude dělat Měsíčníka
Vašek – bude čertík v pekle
Tomáš – se stane už po druhé kuchtíkem
jsme vše zbalili a rozešli se o něco dříve domů a sejdeme se
05.11.2011 na lampiónovém průvodu v 15,00 hodin

19,45 hodin

MH starší

23.10.2011

13,30 – 15,00 hodin

MH přípravka

13,30 hodin

dnes je na řadě další štafeta a to požární dvojice, která nám
letos na jaře v Nymburce moc nešla – opět si pokud čas
dovolí všichni zaběhneme všechny části a vedoucí nám je
změří jako minule

jméno

sprint

hadice

proudnice

proudnice

hadice

Hynek

18,72 s

43,46 s

nestihlo se

49,00 s

60,44 s

Adéla

19,75 s

nestihlo se

59,12 s

52,03 s

nestihlo se

Michal

21,38 s

55,91 s

nestihlo se

48,31 s

78,50 s

Lukáš M

20,79 s

46,06 s

49,63 s

nestihlo se

70,46 s

Ondra

18,72 s

55,97 s

59,29 s

nestihlo se

60,17 s

Matěj

21,22 s

38,25 s

58,78 s

nestihlo se

120,28 s

Karolína

26,53 s

nestihlo se

73,65 s

71,50 s

nestihlo se

Iveta

22,10 s

nestihlo se

60,15 s

71,78 s

nestihlo se

Lukáš H

23,12 s

60,03 s

nestihlo se

nestihlo se

132,62 s

Štěpán

22,72 s

nestihlo se

60,02 s

60,05 s

nestihlo se

Maxim

19,00 s

57,60 s

nestihlo se

60,08 s

60,59 s

14,50 hodin
15,00 hodin

končíme a ještě poblahopřejeme Lukáškovi Havlinovi
k svátku a Karolínce Vokounové k jejím 6. narozeninám
konec kroužku

23.10.2011

15,30 – 17,30 hodin

15,30 hodin

pokračujeme ve trénincích štafet a jako první nás čekají
požární dvojice

MH mladší

jméno

sprint

hadice

proudnice

proudnice

hadice

Monika

18,68 s

30,69 s

32,66 s

29,81 s

102,69 s

Michal M

18,59 s

29,66 s

29,25 s

30,03 s

60,47 s

Jirka

17,22 s

24,68 s

29,13 s

27,32 s

56,18 s

Viktorka

18,87 s

38,88 s

39,12 s

43,91 s

77,00 s

Nela

19,37 s

42,93 s

35,37 s

43,09 s

60,09 s

Adam Z

16,47 s

29,12 s

27,60 s

45,16 s

120,02 s

Michal M

20,35 s

42,00 s

40,19 s

neběžel

neběžel

Petra

19,57 s

37,12 s

34,68 s

52,66 s

78,00 s

16,45 hodin

Míšovi Havlinovi se udělalo špatně a tak musel jet domů
máme ještě čas a tak jdeme trénovat štafetu 400 m s překážkami CTIF

jméno

žebřík

hadice

laťka

Lehko+ PHP

Michal M

16,34 s

14,03 s

13,72 s

34,72 s

Jirka

16,38 s

20,72 s

15,35 s

31,35 s

Adam Z

22,28 s

13,19 s

12,37 s

31,03 s

Nela

22,40 s

14,75 s

16,22 s

36,34 s

Monika

21,40 s

15,41 s

14,35 s

35,34 s

Viktorka

20,56 s

14,47 s

13,69 s

36,96 s

Petra

25,28 s

16,91 s

15,44 s

45,06 s

17,30 hodin

konec kroužku

měsíc
listopad
2011

05.11.2011

16,30 – 17,00 hodin

15,00 hodin

dnes jsme se pomalu scházeli v klubovně místí hasičské
zbrojnice, abychom se ustrojili do masek a připravili si
všechny pomůcky potřebné pro naše stanoviště, ale naši
vedoucí Katka s Jirkou a někteří členové SDH s partnerkami
tu už byli od 10,00 hodin a připravovali plochu za hasičárnou na začátek a potom na finále této akce, bylo potřeba
rozvěsit lampióny, které se budou zapalovat těsně před začátkem, pověsit oponu, která schová peklo, připravit stan na
občerstvení a pro zápis příchozích dětí a také objet Pátek a
na jednotlivých stanovištích zajistit a připravit osvětlení co jsme slyšli měli pěknou honičku, a jen tak tak to stihli
už jsme všichni oblečeni do masek a odcházíme do garáže
hasičárny, aby nás děti neviděli, kde budeme čekat na odvoz
do začátku akce
je okolo hasičárny pěkné rušno a my se dovídáme, že je tu
spoustu dětí a naše 3 sudičky nestačí zapisovat
slyšíme Katku, jak začíná vítat všechny účastníky a pro nás
je to signál, že odjíždíme na jednotlivá stanoviště – nejblíže
to má naše čarodějnice se synkem, ty mají své stanoviště
šikmo přes silnici, u autobusové zastávky se připravuje král
s královnou, kousek dál za zatáčkou směrem na Poděbrady
se u vrat schoval klaun se smutnou princeznou, odkud řidič
pokračuje dál k rybníku Hliňáku, kde u garáží pana Zvolského se usadil motýl Emanuel a makovou panenkou, potom se řidič otáčí zpět a pokračuje k druhému rybníku Skála, kde vysazuje vodníka s jeho rusalkou a vrací se zpět na
hlavní silnici, kde u Obecního úřadu vyloží kuchařku s
kuchtíkem a na zpáteční cestě směrem k hasičárně u kapličky pomáhá andělovi a jeho andílkovi vyložit jejich věci,
jediní kdo si rozvoz zajistili sami byli Pata Mat, kteří to
neměli daleko, měli stanoviště kousek za hasičárnou a to na
louce u mlýna,
mezitím u hasičárny skončila úvodní část programu, kde
Katka všechny přivítala, zjistila, že opět chybí poklad, i
když ho letos měl hlídat Měsíčník, ale ten se srazil s malým
andílkem a rozbil mu měsíční kruh, a tak měl Měsíčník jiné
starosti, dětem se omluvil a alespoň jim poradil, kam mají jít
hledat poklad a jaké pohádkové postavy potkají na své cestě
děti pomalu po jednotlivých skupinách odcházejí oběma
směry hledat poklad a když odejde poslední skupina, začne
se připravovat peklo na finále – hasiči musejí rozpálit 6

16,00 hodin
16,30 hodin
17,00 hodin

17,15 hodin

17,20 hodin

Lampiónový
průvod Pátek

18,00 hodin

18,30 hodin

19,00 hodin

kruhových ohňů, kde mezi nimi je úmístěn pekelný trůn a za
ním je schován poklad
se začínají pomalu vracet jednotlivé skupiny a při čekání
na další se občerstvují buchtami a koláči, které upekli maminky mladých hasičů a pochutnávají si na teplém čaji a
rodiče se zahřívají teplou kávou
všichni už jsou zpět a tak začčalo velké finále, Katka se ptá
dětí zda našli poklad, ale bohužel na své cestě neuspěli, a
tak začnou společně přemýšlet, kde ještě může být a několik
dětí si vzpomene na zlobivé čerty, kteří minulý rok poklad
sebrali a pomalu se zjistí, že v pekle nikdo nebyl a nikdo se
taky nehlásí, že by se mu tam chtělo jít a tak tam vyrazí Katka sama, když zabouchá na pekelnou bránu, tak nikdo neotevírá a nastává problém, jak se dostat do pekla, po několika vteřinách si děti vzpomenou, že čerti nemají moc rádi
světlo a poprosí Měsíčníka, aby vysla měsíční paprsek na
peklo, když se tak stane z pekla se ozve staršný hlas Lucifera - „Kdo mě to tady po roce budí, a posílá své děti otevřít
pekelnou bránu, po několika minutách je jasné, že poklad
skončil v pekle a jako každý rok ho čerti nechtějí vydat a
děti už volají hasiče, tentokrát jenom ve 4 lidech se blíží
členové Pátecké jednotky, vyzbrojeni ručními stříkačkami,
překonávají pekelný oheň a vyvádějí čerty z pekla i s pokladem, čertíci pak musejí pod jejich dohledem rozdat poklad
dětem
akce skončila úspěšně a potom následovalo ještě focení s
jednotlivými maskami

a teď připojíme postřehy nás MH z jednotlivých stanovišť:

Měsíčník: Když začal lampiónový průvod a já vyšel na
úvodní scénu, tak mě mile překvapilo kolik je tu dětí.
Veškerou řeč, kterou jsem měl, tak jsem v pořádku vypověděl a zahrál jsem také vše dobře. Nejvíce se mi líbilo
focení z dětmi, myslím si také, že tento průvod dopadl
dobře, a také že to děti bavilo a už se těším na další ročník.
(Jan Šafránek)
Klaun: Jako loni jsem byla klaunem,
který s dětmi pomocí frkaček rozesmíval
smutnou princeznu, moc mne bavilo, jak
se děti snažily pískáním na frkačky a čekali, jestli se princeznička usměje, jenom
mi byla trochu zima a těšila jsem se na
teplý čaj
(Denisa Haltuchová)

čertík: Mne nejvíc bavilo, že mne
nemohl nikdo poznat, a pak bylo
dobré, že u ohně
čertička: Nejlepší bylo, že bylo teplo a nejsem opravdu vypadala ja- mrzl jsem.
ko čert, a potom mi bylo u (Václav Volejník)
ohně moc fajn, nebyla mi
zima (Lucka Leinweberová)
ostatní masky

Čarodějnický synek:
Mně se nejvíce líbilo, že
jsem byl schovaný skoro
celou scénku a až na
konci jsem přiběhl
ochutnat polévku, kterou
mamka s dětmi uvařila a
já ji na oko zlobil s brýlemi, které jsem ji odnesl
(Ondřej Týma)
Kuchtík: Mne nejvíce
bavilo, jak děti zdobili
dort a já jim pomáhal,
když jim to nešlo
(Tomáš Lipavský)
andílek: Já jsem byl na stanovišti s
mamkou a bylo to fajn, pomáhal jsem
dětem skládat měsíc – jeho kolo a na
konci se mi líbilo, že jsem byl úplný
opak svého bratra Vaška
(Vojta Volejník)
jména všech
osob najdete v
Páteckém
plátku 1/2012

11.11. 2011

18,00 - 19,30 hodin

18,00 hodin

19,30 hodin

dnes začínáme trénink ve stejný čas, ale jelikož nastal zimní
čas, tak budeme do konce února končit už v 19,30 hodin a
vídat se budeme jednou za 14 dní
na začátku kroužku hodnotíme lampiónový průvod a v konečném výsledku jsme spokojeni, až na nějaké ty vyjímky,
ale víme, že platí pravidlo, že nikdo a nic není dokonalé
začíná opakování uzlů na jarní část Plamene na požární útok
CTIF a to nás opravdu vůbec nebaví – zjišťujeme, že nám
některým dělá problém i plochá spojka a tesařský uzel s očkem na hoře se stává dost náročným pro většinu z nás
nám vedoucí, ještě připomínají, že zítra jedeme do Libice
nad Cidlinou na oficiální vyhlášení Polabské ligy 2011 a
tentokrát se musí každý ke kulturáku dostat sám
konec kroužku

12.11.2011

14,30 – 17,00 hodin

14,30 hodin

dnes jsme se sjeli u kulturního domu všechny kategorie
dohromady i s rodiči a šli se zúčastnit oficiálního vyhlášení
Polabské ligy 2011
jsme už všichni netrpělivě seděli za stoly a čekali až vše
začne, ale opět ani při také chvíli se nezačalo na čas – bylo
to téměř s 15 minutovým zpožděním
konečně paní Němečková začala a přivítala asi tak 1/3 všech
zúčastněných družstev v lize
první vyhlašování se týkalo kategorie přípravky – tady jsme
s naší přípravečkou slavili 100 % úspěch a děti si šli pro pohár za 1. místo, když naše přípravka nastupovala, tak za ní s
hudebním podtextem běžel spot s fotkami a jmény dětí +
vypsanými nejlepšími časy z ligy 2011, který udělala vedoucí Katka – je možno ho shlédnout na CD, které je přiloženo
když skončilo vyhlášení přípravky, tak byla discotéka, aby
se mohly děti odreagovat, ale nám straším to přišlo jak hra
na honěnou s cílem, kdo první někoho shodí na zem
začínají vyhlašovat kategorii mladších, ve které nám soutěžila 2 družstva, ale jelikož se sešly komplet jen na jedno kolo Polabské ligy, tak se vždy muselo, vše narychlo vymyslet
vždy při závodě, takže na konec mělo každé družstvo jen 3
naštěstí platné pokusy a podle zaběhnutých časů skončilo
družstvo B na 14. místě a družstvo A na 8. místě
opět následuje disco, které nás zrovna moc nebaví, ba řeče-

18,05 hodin
18,40 hodin

19,20 hodin

15,00 hodin
15,15 hodin

15,30 hodin
16,00 hodin

16,30 hodin

MH starší

Libice nad
Cidlinou

16,45 hodin

17,00 hodin
18,00 hodin

no moc se tady nudíme a už chceme, aby se vyhlásila naše
kategorie a my mohli jet domů
konečně je na řadě naše kategorie a my přijímáme ocenění
za 8. místo a uvědujeme si, že jsme proto moc neudělali,
protože jsme se nebyli schopni sejít v kompletní sestavě na
jednotlivé útoky a většinou, kromě Pískové Lhoty nás doplňoval někdo z mladších
konečně je vše za námi a většina z nás odjíždí domů, jenom
zde zůstávají Limbergovi a Vokounovi, kteří čekají na
vystoupení kouzelníka
ještě, že tady zůstali, protože teď vyhlašují ještě držitele nejrychlejšího času v každé kategorii, o které nikdo nevěděl a
shání se po naší přípravce, pro kterou je připraven pohár za
1. místo za čas 27,35 s a naštěstí ho přebrala Ivetka Limbergová
všechny děti si odvezly domů
bavlněná trička různých barev přípravky – zelené, mladší žluté
a starší – oranžovo/červené
s emblémem Polabské ligy

13.11.2011

13,30 – 14,30 hodin

13,30 hodin

14,30 hodin

na začátku jsme si prohlédli všichni pohár za nejlepší čas,
který nám přivezla z Libice Ivetka Limbergová
nám Katka s Jirkou řekli, že se mění čas tréninků, protože
nastal zimní čas a tak se budeme do konce února vídat jen
1 hodinu jednou za 14 dní
bavíme se o lampiónovém průvodu, co se nám nejvíce
líbilo, shodli jsme se ,že jsme se nejvíce báli čertů, ale jinak
to bylo prima
vedoucí Jirka přinesl do klubovny hydrant a my už věděli,
že budeme trénovat požární dvojice bez běhání, ale musíme
se to pořádně naučit, abychom neudělali na jaře 2012 zbytečné chyby
konec kroužku

13.11.2011

15,00 – 16,30 hodin

15,00 hodin

dnes nám to trochu trvá než se sejdeme, protože jsme
zapomněli na to, že se změnil čas a trénink změnil – do
konce února se budeme scházet od 15,00 do 16,30 hodin
jednou za 14 dní
začínáme probráním včerejšího oficiálního vyhlášení a
shodli jsme se na tom, že se nám to nelíbilo a nudilo nás to
ještě se vracíme k lampiónovému průvodu a ten se nám moc
líbil a nejvíce se nám líbilo hašení ohňů džberovkami a ten
bílý kouř
jdeme trénovat uzle na požární útok CTIF
plochá spojka – umí – Adam R, Monika, Jirka, Michal M
- neumí – Petra, Michal H
tesařský uzel – umí – Jirka , Adam R, Monika, Michal M a
Michal H
- neumí – Petra
lodní uzel
- umí - Jirka, Monika, Adam R, Michal H
- neumí – Petra, Michal M
trénujeme a mezi sebou si pomáháme, abychom je uměli
už umíme všichni tyto 3 uzle a tak závodíme v rychlosti,
kdo je zaváže dřív
konec kroužku

13,40 hodin
13,45 hodin
14,00 hodin

15,15 hodin
15,30 hodin
15,45 hodin

16,00 hodin
16,15 hodin
16,30 hodin

MH přípravka

MH mladší

25.11.2011

18,00-19,30 hodin

18,00 hodin

19,30 hodin

dnešní schůzka byla zaměřena na přípravu vánoční schůzky,
která bude společná pro všechny kategorie a my připravíme
pro mladší a přípravku několik stanovišť, kde budou plnit
jednotlivé úkoly
Denisa – bude mít stanoviště s uzly
David – se postaví na stanoviště zaměřené na postřeh
Lucka – bude u stanoviště, kde se budou házet šipky na terč
Vašek – bude mít stanoviště, zaměřené na fotbal
Tomáš – zopakuje s dětmi topografii a graf. značky
Honza – bude procvičovat spojování hadic na čas
Ondra – si postaví kuželky a bude počítat shozené
ještě máme jeden nápad – aby se děti zahřály a nenastydly,
tak jim v klubovně připravíme pantomimu – budou muset
poznat, jakou pohádkovou postavu představujeme
Denisa bude Marfuša z Mrazíka, Lucka si zahraje Popelku
se 3 oříšky, Ondra předvede taťku Šmoulu, David si zahraje
pavoučího muže, Vašek zkusí Runcajse, Tomáš předvede
maxipsa Fíka a Honza se stane Ešem z Pokémonů
blahopřejeme Martinovi Kobesovi a Ondrovi Týmovi k
jejich svátkům
dostáváme od vedoucích balíčky sladkostí k čertu a Mikuláši
konec kroužku

27.11.2011

13,30 – 14,30 hodin

13,30 hodin

14,30 hodin

dnes budeme vyrábět vánoční překvapení pro rodiče, Katka
s Jirkou předpřipravili jednotlivé části my to dáme dohromady a bude z toho vánoční závěs
poblahopřejeme ještě Ondrovi Šafránkovi k svátku a Matějovi Horáčkovi k jeho 6. narozeninám
dostáváme od vedoucích balíčky sladkostí k čertu a Mikuláši
konec kroužku

27.11.2011

15,00 – 16,30 hodin

15,00 hodin

dnes budeme vyrábět vánoční překvapení pro rodiče, Katka
s Jirkou předpřipravili jednotlivé části my to dáme dohromady a bude z toho vánoční závěs – stejně jako přípravka
poblahopřejeme ještě Michalovi Havlinovi k jeho 10. narozeninám

18,50 hodin

19,15 hodin
19,25 hodin

14,20 hodin
14,25 hodin

16,20 hodin

MH starší

MH přípravka

MH mladší

16,25 hodin
16,30 hodin

dostáváme od vedoucích balíčky sladkostí k čertu a Mikuláši
konec kroužku

postup při výrobě vánočního závěsu:

1)

2)

3)

2x
2x

2x

jeden kus červeného kolečka
se 7 otvory

4)

vždy ve stejných
dvojicích různé
jeden závěs o 6 tvarech
tvary, které se
pro MH mladší – modrý, zavěsí proti sobě
pro MH přípravka –
po okraji kruhu
červený do prostředka
závěsu

několik kusů
zelených větviček jedle, kterými ozdobíme celý závěs

výsledek vypadal takto:

měsíc

prosinec 2011

11.12.2011

14,00 – 16,00 hodin

14,00 hodin

dnes jsme se sešli všichni dohromady a my MH starší si jdeme připravit jednotlivá stanoviště, ale bohužel nedostavil se
z důvodu nemoci Vašek a David se ani neomluvil a prostě
nepřišel, tak Katka na rychlo poprosila tatínky, kteří přivedli
děti a díky nim se mohly uskutečnit všechny disciplíny
děti se rozdělili do dvojic, vždy jeden mladší hasič a jedno
dítko z přípravky a postupně se střídali mezi stanovišti,
jelikož stanovišť bylo méně než dvojic, tak Ti co čekali se
zatím podepsali na vánoční přání pro firmu Milwaukee, která nám sponzorským darem dala baťohy a kšiltovky na závody
stanoviště:
1) kuželky – Ondra Týma stavěl vždy 10 kuželek a děti
museli na jeden pokus shodit co nejvíce
2) uzlování – Denisa Haltuchová společně se svým přítelem
zkoušela uzle – mladší museli uvázat všech pět a počítaly
se jen ty správně zavázané a děti z přípravky vázaly vždy
jen ten, který měla na ZPV
3) spojování hadic – Honza Šafránek měl připraveno pro
MH mladší 5 ks hadic B, které měly rozházené půlspojky
a děti je musely do 30 s spojit, počítaly se jen správně
spojené hadice, a pro přípravku to bylo podobné, jen šlo
o hadice C apůlspojky byly připraveny proti sobě
4) topografie a graf. značky - Tomáš Lipavský si pro mladší připravil topografické značky a k nim museli přiložit
správnou cedulku a přípravka ústně pojmenovávala
značky technických prostředků
5) šipky – Lucka Leinweberová si na strom umístila terč s
10 kruhy a každý měl 5 pokusů a součet se zapisoval do
karty
6) kopání na terč – zde místo Vaška pomohla Renata Kolbabová – a děti měly 3 pokusy, aby zasáhly kužel –
počítaly se pokusy za správnou trefu
7) postřeh – tady místo Davida pomohli tatínci – Tomáš
Limber měl kategorii přípravky a ta měla 10 s na to prohlídnout si 10 věcí a po zakrytí jich co nejvíce vyjmenovat – šlo o věci – hasičské auto, dinosaurus, pistole, helma, pila, miska, hůl na golf, hodinky, autíčko, kuželka
(všechno byly hračky) a Tomáš Havlina se věnoval mladším, kteří měli těch věcí poznat celkem 20 ks – odkapávač na nádobí,plácačka na mouchy, čokoláda, bombóny,

14,15 hodin

společná
vánoční schůzka

plechový talíř, zmrzlina, pivní tácek, mobil, nůž, pokladna (kasička), míček, žehlička, kostka, kleště, přívěsek na
klíče, nůžky, poklička, hroznové víno, balónek, odznak
SDH Budiměřice (vše jsou hračky)
když všichni obešli svá stanoviště, šli jsme se zahřát do
klubovny, kde starší předvedli svou pantomimu a ten kdo
uhádl pohádkovou postavu byl odměněn tatrankou:
1) Popelku, kterou předváděla Lucka uhádl Lukášek Müller
2) Maxipsa Fíka, kterého dělal Tomáš poznal Jirka Šafránek
3) Šmoulu předvedl Ondra a poznala ho Monča Limbergová
4) Marfušu poznal hned Michal Müller a Denisa byla přesvědčivá
5) Honza předváděl Eše a tady dětem chvíli trvalo, než ho
poznaly a nakonec to první řekl Adam Radoň
proběhlo celkové vyhlášení a každý byl odměněn:

15,15 hodin

15,30 hodin
pořadí

MH přípravka

MH mladší

11

Karolínka Vokounová

-----------------

10

Lukáš Havlina

Vojta Volejník

9

Iveta Limbergová

Adam Zeithaml

8

Filip Stránský

Petra Ördögová

7

Śtěpán Ragan

Michal Müller

6

Adéla Havlinová

Nela Raganová

5

Matěj Horáček

Adam Radoň

4

Ondra Šafránek

Michal Havlina

3

Michal Havlina

Viktorka Svobodová

2

Hynek Svoboda

Jirka Šafránek

1

Lukáš Müller

Monika Limbergová

15,40 hodin
15,50 hodin

16,00 hodin

jdeme ven a pomáháme uklidit všechny věci, které jsme potřebovali
teď přejeme k svátkům – Lucce Leinweberové, Adamovi
Radoňovi, Adamovi Zeithamlovi, Štěpánovi Raganovi a je
zde i pozornost pro Davida Zikmunda, ale bohužel nepřišel
a také 10. narozeniny oslavil Jirka Šafránek a své 6. narozeniny oslaví Filip Stránský
končíme a dostáváme od vedoucích vánoční balíčky plné
sladkostí s přáním hezkých vánoc a vše nejlepší v celém
příštím roce 2012

