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SLOVO ÚVODEM 
Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. 

Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických 
hasičských řad a nově i slibovaný rozhovor. Doufáme, že 

toto číslo bude mít stále stejný úspěch jako předchozí čísla. 
Tímto přejeme dobré počtení a úsměv na tváři.  

 
S pozdravem celá naše redakce. 

 
SLEDOVÁNÍ ČI NÁHODA???  

Dne 19.3.2014 se naše redakce v odpoledních hodinách 
vracela z divadla ( hrála zajímavá hra s názvem Práce.) 
městskou hromadnou dopravou. Již po nastoupení do 
tohoto dopravního prostředku bylo cítit něco divného. 

Zanedlouho jsme zjistili, že to byly pohledy. Nečekaně od 
jedné z hasiček. Naše redakce má neblahé tušení, že se na 

nás chystá něco nekalého i když nás právě tato osoba 
přesvědčovala, že si nás vůbec nevšimla, my ji bohužel 
nevěříme. Takže můžeme buď čekat na nejhorší nebo si 

přiznat, že jsou naše noviny paranoidní. No kdo ví. 
Necháme se překvapit, ale pro případ se všichni mějte na 

pozoru!  



KOZEL ZAHRADNÍKEM??? 
Taky se tento týden stalo něco neobvyklého. Celá plocha u 

hasičárny byla náhle mokrá. Sice by nám to divné přijít 
nemuselo, přece jen je tento týden deštivo, ale naše redakce 
z tajných zdrojů zjistila, co je tomu příčinou a hlavně kdo. 
Víme, že je zasetá tráva, která samozřejmě potřebuje vláhu 

a živiny. No a jeden hasič i v tomto chmurném počasí 
nemeškal a okamžitě si zařídil vše potřebné a důkladně tuto 

plochu zalil. Kdo ví, třeba je to nějaká speciální odrůda 
trávy. Nakonec se může stát, že místo klasického trávníku, 

nám vyroste při této péči trávník umělý. Tomuto hasiči 
tímto děkujeme a chválíme ho. Určitě máš od nás a od 

všech čtenářů jedno velké leč nevýznamné plus! 
 

 
 



!!!VAROVÁNÍ !!! 
 

Zjistili jsme, že ve Vávrovicích přebývá jeden člen našich 
hasičů, který nejspíš trpí halucinacemi. Tento hasič vypadá 
na první pohled jako „normální“ člověk a jeden z nás, ale 

ve volných chvílích je tomu jinak. V jednom 
nejmenovaném místním podniku si plete proudnici nebo 

šroubování koše s mícháním vařečkou a pečením topinek a 
dalších různých pochutin. Samozřejmě si to tento člen 

nechce přiznat, ale měli by jste si dát pozor, ať místo už 
zmíněné proudnice nečekaně nebudete chtít sestřelit terč 

třeba vařečkou či dokonce pánvičkou.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
A ZDE SLIBOVANÝ ROZHOVOR:  

*** Chceme se předem omluvit, ale v tomto čísle naleznete 
jen rozhovor s naší hasičkou Any. Z důvodu toho, aby jste 

se měli na co těšit v příštím čísle, ale také proto, že 
nemůžeme prozradit všechno najednou. Děkujeme za 

pochopení.*** 
 
 

ROZHOVOR S NAŠI ANY CHRYZCYKOVOU :) 
 

První otázku ti položím záměrně : Bereš na vědomí, že vše 
co nám řekneš může být použito proti tobě? 

 
„Je mi to jasné. Jedním uchem tam a druhým ven jak říká 

přísloví.“  
 



 
 

Co pro tebe znamená, když se řeknou hasiči?  

 
„Já nevím(smích). Určitě vzpomínky na dětství a taky na to 
jak jsem musela mít 15 let útrum s hasičinou. ( pozn. Red. : 
nejspíš domácí vězení) . Až potom jsem zase začala blbnout 

v hasičárně a hlavně s dětma.“ 
 

Máš nějaký humorný nebo jakýkoliv zážitek z hasičiny na 
který ráda vzpomínáš?  

 
„macam, macam a nemám a nemám a to doslova „ 

„ Hláška jednoho vynikajícího hasiče z Vávrovic, který 
dělal rozdělovač a neměl spojeno, ale nakonec to naštěstí 

spojil a dobře to všechno dopadlo.“ 

 
 

Samozřejmě, že v hasičině jsou úspěchy i pády. Můžeš nám 
říct co považuješ za tvůj největší úspěch a největší 

neúspěch?  
 
 

„Největší úspěch? Všechno to jsou úspěchy. Ženský tým. 
Radost na soutěžích. To je můj úspěch.“ 

„A největší neúspěch? Beru všechno s plusem. Těžko říct. 
(Pozn. Red. : asi dokonalost či co :D ). Horší raději 

zapomenu a myslím na úspěchy, které v hasičině mám.  
 
 



 
 

Můžeš nám říct co si myslíš o Vašem trenérovi ženského 
družstva?  

 
„Martin je naše sluníčko.Bere nás takové jaké jsme a proto 

si ho vážíme.“ 
(pozn. Red. : nejspíš psycholog nebo silné antidepresiva)  

 
Než se s tebou rozloučím si nenechám ujít poslední otázku 
a pro skoro každý bulvár klasickou otázku : Jak se ti líbí 

naše noviny?  

 
„ Je to vynikající počteníčko. Jsem ráda, že to děláš, ale 
musíš tam napsat, že to Evka dělá. Je tam vše vysvětleno 
polopatě což je super. Držím ti palečky do dalších čísel.“  

POZN. RED. : DĚKUJEME!!!! 
 

 



 
 
 

Tímto se loučím s naši Any a ještě jednou ji 
moc děkuji za poskytnutí krátkého 

rozhovoru. :)  
 
 
 

ZÁVĚR:  
 

Jako každé noviny, mají i ty naše začátek i konec. 
Jelikož už naše redakce pomalu, ale jistě pracuje na dalším 
čísle, nebudeme to zdržovat a rovnou Vám jako v každém 
čísle děkujeme a v přštím čísle se budeme na Vás zase těšit!!  

 
Redakce Hasičských Vávrovických novin.  

 
 


