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JIŽ V HASI ČÁRNĚ!!! 

Úvodem tohoto čísla Vám Všem chceme 
poděkovat,že se náš bulvár zalíbil jak v 

mladších, tak i ve starších hasičských řadách.  
Rádi bychom Vás také upozornili, že minulé a 
zároveň první číslo je již ke shlédnutí v naši 

hasičárně na nástěnce.  
Ještě jednou děkujeme.  

 



VÁŽNÉ ZRAN ĚNÍ??? 

 
Dne 5.3.2014 jsme u některých dětí na jejich 

pravidelném tréningu vypozorovali 
stabilizované polohy a taky znechucené 

pohledy a zakrytí očí .  
Že by se některé z našich ratolestí vážně 

zranilo a nebo že by vedoucí byly tak nudní, 
že se na ně nedalo ani dívat??? 

Tyto reakce dětí bylo sice kvůli vedoucím, ale 
ne již kvůli nudnosti, ale kvůli toho, že si 

vedoucí pro naše miláčky nachystali základy 
první pomoci i s fotografiemi a 

videoukázkami. Tímto se za všechny vedoucí 
mládeže omlouváme za případné traumata 

Vašich dětiček. 



 
VEŘEJNÉ PROSPĚŠNÉ 

PRÁCE??? 
 

PÍŠE SE 8.3.2014 A V 9:00 SE PŘED 
HASIČÁRNOU SCHÁZELO ČÍM DÁL TÍM VÍC 

HASIČŮ, KDE SE ÚDAJNĚ KONALA BRIGÁDA. 
ZAMETALO SE, HRABALO SE, 

PŘEHRABOVALO SE A KDO VÍ JE VELICE 
MOŽNÉ, ŽE I ZAHRABÁVALO. BOHUŽEL SE 
NAŠE REDAKCE NEMOHLA ZŮČASTNIT A 

TÍMTO SE OMLOUVÁME.  
CO SE TÝČE K TÉTO BRIGÁDĚ SE K NAŠI 
REDAKCI DOSTALI INFORMACE, ŽE TO 

NEBYLA JEN OBYČEJNÁ BRIGÁDA, ALE TÍM, 
ŽE NAŠI HASIČI PRÝ SEM TAK PĚKNĚ 

POZLOBÍ, TAK MÁME OTÁZKU.. 
ŽE BY PROSPĚŠNÉ PRÁCE?? :-) 



PODĚKOVÁNÍ 
 

 
Do naší redakce přišla výzva, která se týká naši 
milované skruže BROŇI, která se taky s radostí 
podílela na „válení“ naší nové treninkové dráhy. 
A tím se cítí nedoceněná. Naše Broňa, chce tímto 

také poděkovat těm, co s ní spolupracovali ve 
„válení“, sice to stalo litry potu a kapičky krve, 

ale i tak to byla dobře odvedená práce.  
A naše redakce i za Broňu doufá, že s ní budeme 

spolupracovat i nadále.  
 
 

 



 
NÁBOR 8.3.2014 

 
V sobotu tohoto data, taky probíhal nábor 

hasičské mládeže o kterém jsme Vás informovali 
i v minulém čísle. Vedoucí mládeže si tento nábor 

si jako každou akci užívali, ale jelikož tyto 
noviny vznikají právě v tuto dobu, tak o dalších a 

podrobnějších informacích Vás budeme 
informovat v dalším čísle. 

A jak můžete vidět na přiložené fotografii, tak 
jsme dokonce provětrali naše auto, které jsme 

pojmenovali jako „ auto“ .  

 



 
ZÁVĚREM 

 
Z úspěchem a nadšením naši redakce jsme se 

dostali na konec tohoto čísla. Ještě jednou Vám 
chceme poděkovat za Vaši přízeň.  

Můžeme Vám prozradit, že od příštího týdne pro 
Vás naše redakce připravuje různé rozhovory z 

řad našich hasičů.  
V příštím čísle, se můžete těšit na rozhovor s 

Váženou, dlouholetou členkou a „mamou“ naše 
sboru Any Chryzcykovou a Váženým , 

dlouholetým členem a „tátou“ Petrem Magrlou. 
Doufáme, že se Vám nová rubrika našeho bulváru 

bude líbit.  

 
S pozdravem  

Redakce Hasičských Vávrovických novin. 
:)  


