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Úvod:  

 

Dobrý den, všem novým čtenářům našeho bulvárního tisku. 

Naše noviny vznikly přesně 1. 3. 2014 a celá naše redakce doufá, že 

si najde mezi Vámi pravidelné čtenáře našeho tisku.  

S pozdravem celá redakce Vávrovických Hasičských novin.  
 

 



 

 

 

 

ZAHÁJENÍ CYKLISTICKÉ 

SEZONY 2014 ?? 

Píše se datum 1.3.2014 a u hasičárny se objevili dvě nejmenované 

hasičky z Vávrovic na bicyklech s nápadem „malé vyjížďky „ . Ostatní 

přítomní na kola nevěřícně koukali (Přece jenom podle data máme 

pořád zimu) . Po nějaké chvíli kdy na projížďku tyto hasičky vyjely se 

opět objevily s tím, že je bolí určité sedící partie. Aneb sportem k 

trvalé invaliditě.  

 

 

 

 

 



NÁBOR NE-NÁBOR 

1.3.2014 propukly přípravy na nábor mládeže, který 

oficiálně proběhne 8.1.2014  

Přítomní členové nachystali vše potřebné a poté v dlouhé 

chvíli si prohlíželi prezentace a fotky z minulých let a 

vzpomínali jak byli mladí, krásní a perspektivní. (Teď už 

jsme bohužel jenom krásní a mladí) . 

 

 

Nadějní vedoucí pracují s nadšením.  

 



 

ZTRÁTA POZADÍ ? 

 

 

Dnes byla taky nahlášená krádež, taktéž od nejmenované 

hasičky, že jí bylo odcizeno její pozadí a tím bohužel 

nemá co dát do mundůrových kalhot. Tudíž prosíme 

všechny naše čtenáře, kdyby toto pozadí patřící naší 

hasičky potkali nebo viděli někoho kdo ho má aby 

okamžitě kontaktovali naší redakci.  

Děkujeme. 



ZÁVĚR :  
Toto číslo je tedy u konce. Jestli čtete tyto řádky, 

děkujeme Vám, že jste přečetli celé první číslo našeho 

bulvárního tisku. Budeme se snažit, aby náš bulvár 

vycházel co nejčastěji. Momentálně jsou naše noviny 

naplánované jako týdenní tisk.  

Tyto noviny nenajdete jenom na našich stránkách, ale 

také v tištěné podobě v naší hasičárně. 

Doufáme, že si najdeme pravidelné čtenáře a taky že 

budeme moci tyto noviny dělat s radostí a láskou nejen 

k hasičině, ale také k radosti a pobavení nás všech. Je 

nám velkým potěšením, že jsme dostali příležitost Vás 

bavit a informovat Vás o novinkách našich členů.  

 

Redakce Vávrovických hasičských novin  :-) 

 


