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SLOVO ÚVODEM: 
Vážení kamarádi, po delší odmlce jsme zase na 

scéně. Přejeme Vám příjemné počtení a úsměv na 
tváři.     

CELÁ REDAKCE HASIČSKÝCH NOVIN. 
 

 
NÁVRAT ZTRACENÉ HASIČKY...?  

Tajné zdroje jsou to, na co náš občasník spoléhá. 
Taky nám naše zdroje prozradili, že se k našemu 

ženskému týmu přidala naše „staro-
nová“  hasička, která si dala na chvíli pauzu s 

tímto sportem. Po delší odmlce zazářila na první 
zahajovací soutěži ve Skrochovicích. Naše 
redakce přeje této hasičce hodně štěstí a 

sportovních úspěchů.  
A malý kvíz pro čtenáře: poznáte, která je naše 

ztracená hasička? Doufáme, že Vám tato 
fotografie napoví. :) 

 



 
ZTRACENÁ HASIČKA:) 

 
PS: můžeme Vám ještě prozradit, že 

iniciály jejího jména jsou M.Š. 
 



 
ZÁVISLOST??? 

Naše redakce se nedávno dozvěděla,že naše 
menší odmlka u některých způsobila nespavost, 
nechuť do práce a další různé nepříjemné věci. 
Tudíž máme předtuchu, která nás těší a to tu, že 
se staváme pomalu, ale jistě závislostí. Takže 

mnohokrát děkujeme a doufáme, že abstinenční 
příznaky nebudou tak časté.  

 

 
 
 
 



CYKLISTKY SE VRACÍ.. 
V sobotu 26.4.2014 se opět objevily naše známé 
cyklistky, které měly namířeno do Skrochovic, 

kde byla první zahajovací hasičská soutěž.Cestu 
do Skrochovic jim počasí přálo, ale na cesě zpět 

se stalo něco co nejspíš nechtěla ani jedna 
cyklistka. Od Krnova e ořihnaly tmavé mraky a 

dokonce se párkrát blýsklo a zahřmělo.  
Tudíž naše milé náruživé projíždce cyklistky 

zmokly. 
 
 

 
 



ZAHAJOVACÍ SOUTĚŽ 2014 
26.4.2014 Se Ve Skrochovicích pořadala první 
zahajovací soutěž v hasičském sportu, které se 
účastní nejen muži a ženy, ale také hasičské 

ratolesti.S úspěchem můžeme všem oznámit, že 
jsme dopadli velice dobře a to: 

 
Ženy 1.místo 
Muži 3.místo  

Starší žáci 1.místo  
Mladší žáci 3.místo  

 
Tímto všem závodníkům gratulujeme a přejeme i 

na dále plno úspěchů na dalších závodech. :) 
 



 
 
 

PÁR SLOV : 
Máme tady zase konec dalšího čísla a jako 
vždycky doufáme, že se Vám líbilo jako 

vždy.Takže se těšíme zase na příště a děkujeme, 
že jste s námi.  

Mějte se famfárově :)  
 

S pozdravem celá redakce občasníku 
Hasičských novin. :) 

 

 


