
 

 

Na úvod psaní bych se chtěl jménem celého druţstva ze Satalic omluvit za 
prodlevu, spočívajíc v nečinnosti vedení této kroniky, která byla zapříčiněna 

absencí kronikáře. Nicméně jsme opět zpátky, plni energie a odhodlání 
pokračovat v rozdělané práci. 

 

Nejprve uvedu sloţení našeho sboru mladých hasičů 

Markéta Janušová – hlavní vedoucí 

Anna Malinová – vedoucí 

        Petr Brach – vedoucíedoucí 

   

Seznam členů 

Kamil Dudek 

Ondřej Fiala 

Viktor Hais 

Patrik Jakimič 

Lukáš Syrový 

Adam Šrámek 

Filip Švarc 

David Brach 

Kryštof Kindl 

Martin Bílek 

Václav Burian 

Petr Hrubý 

Milan Naod 

 



 

Nežli tu začneme rozebírat program, který nás čeká, zmíníme tu akce, které proběhly   v závěru 

loňského roku. 

 

Závod požárnické všestranosti – 

Lipence 10. 10. 2009  

       I přesto, že se pro většinu z nás jednalo o 
první účast na takové soutěži, mohu s klidným 
svědomím konstatovat, že jsme si vedli vskutku 
dobře.  

                          

 

 

 

 

Za družstvo Satalic nás reprezentovali:  

Martin Bílek  

David Brach 

          Filip Švarc 

 Adam Šrámek 
Kryštof Kindl 

 

 

 

Musím podotknout, že soutěž probíhala 
v období častých děšťů, na nás se však 
usmálo štěstí a nespadla jediná kapka… 

 

 

                                                                                  

 



 

 

V závěru roku 2009 jsme se připravovali 
na blížící Memoriál Marty Habadové. Na své 
domovské základně v Satalicích jsme oprášili 
kladinu a s chutí se pustili do tréninku.   

 

 

 

 

Toho se zúčastnili i děti z přípravky, které si to 

alespoň mohli vyzkoušet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Mohu konstatovat, že píle a um těmto dětem 
nechybí… 

 

 

 



 

 

MEMORIÁL MARTY HABADOVÉ - STRAHOV 7. 11. 2009 

I přes značně neodpovídající podmínky na přípravu, jsme se sešli v hasičárně v plné síle 
odhodlaní zvítězit a pár minut před osmou ranní se vydali ukázat, že i tak nepatrně malé 
družstvo ze Satalic, může něco dokázat. Řidič Petr nás tam vezl vozem Ford Tranzit. 

 

Fandit s námi jel i Lukášek z přípravky. Moc se mu to líbilo. Davídkovi se pokus moc nepodařil, 
přes cílovou čáru proběhl s nezataženou 
proudnicí a tak byl diskvalifikován. Byl z toho 
hodně smutný. Vysvětlili jsme mu, že se nic 
katastrofického nestalo a navíc to bylo 
ponaučení se pro příště vyvarovat chyb. 

 

 

 

 

 

I přes mizivý úspěch ve výsledcích se nám podařilo 
ukázat svou odvahu a nabýt zkušenosti pro příští 
konání této soutěže. 

VÍTÁME NOVÝ 

ROK 2010  
Letošní rok jsme přivítali 5. ledna, kdy jsme se 
sešli v plném počtu a diskutovali jsme o 
dárcích, jež jsme nalezli pod vánočním 
stromkem.  



Následně jsme zahájili činnost družstva. Jelikož jsou 
venku nepříznivé podmínky na jakoukoli 
pohybovou aktivitu, zůstáváme ve své klubovně, kde 
se věnujeme tréninku vázání uzlů na čas a teorii 
z oblasti požární ochrany. 

SATALICE 26. 1. 2010 

V rámci motivačního programu jsme pro děti 
připravili překvapení v podobě vysvědčení. Jako 
okruhy k hodnocení byly použity schopnosti 
vytvoření jednotlivých uzlů, jakožto i samotný 

přístup k plnění jednotlivých úkolů, chování v kolektivu a samotné zapojení se do společného 
programu. 

Ne všichni mohli být přítomni oficiálnímu 
předávání vysvědčení a tak se později předávalo 
dodatečně. Nadšení nebylo nikomu ochuzeno. 
Tímto směrem budeme i nadále pokračovat. 

 

 

SATALICE 2. 2. 2010 

V rámci výuky pokračujeme v tréninku a 
zdokonalování se v dovednostech mladého hasiče. 
Musíme potvrdit, že i naše přípravka se činí a zaslouží si pochvalu. Během velmi krátké doby se 

jim podařilo zvládnout většinu uzlů. 

 

 

 

 

 

 

V kolektivu je cítit velmi pozitivní energie a radost dětí z každého setkání s námi. To je pro nás 
tím hnacím motorem a důvodem pokračovat i nadále ve stejném tempu a duchu. Tento kolektiv 
príma kluků bych si dovolil přirovnat k takové imaginární trojnožce. Jsou-li všechny její nohy 



silné a pevné..stojí pevně i celá tato sestava. Zeslábne-li však, či dokonce upadne jedna z těchto 
nohou..na zemi se ocitne celý kolektiv a upadne 
v zapomnění… 

 

SATALICE 9. 2. 2010 

Na dnešní den bylo naplánováno poslední 
možné procvičení uzlování se stopkami. Čeká 
nás totiž soutěž v uzlování, která se bude konat 
20. 2. 2010 v Řeporyjích. Z tohoto důvodu je 
na tento den důležitá 100% účast všech 
přihlášených členů, kteří se budou soutěžního 

klání účastnit. Příprava proběhla s poctivou náležitostí a nyní je to už jen na každém z nich. 

 

UZLOVKA – ŘEPORYJE 20. 2. 2010 

Po domluveném srazu na 10.45 hod. před 
základnou jsme se sešli v neúplné sestavě. Petr 
Hrubý měl zdravotní potíže a nemohl se zúčastnit. 
Je to ale soutěž jednotlivců a není to pro nás tedy 
konečná. Můžeme se vydat na cestu. 

 

Za Satalické „dobráky“ se o medaile utkaly: 

Viktor Hais 

David Brach 

Filip Švarc 

 

 

Pod bedlivým dohledem rozhodčích se utkala 
družstva s celé Prahy… 



 

 

 

My jsme si nevedli špatně, příští rok to ale 
bude jistě na medaily. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každopádně u kluků nechybělo nadšení a 
odnesli si z toho nezapomenutelný zážitek. 

                                                                                    

 

 



 

SATALICE 30. 3. 2010 

Díky krásnému počasí jsme mohli zahájit 
přípravy k blížící se soutěži v požárnickém 
útoku, který se bude konat 15.5.v Řepích.  
Ke svému tréninku máme k dispozici 
výkonnou techniku a právě díky ní máme 
možnost vystoupat až k samotnému 
vrcholu hasičské dovednosti.        

 

 

 

                                         

K dokonalosti nám nic nepozbývá. I ti 
nejmenší se tohoto úkolu chopili s patřičnou 
vervou a přesvědčili nás o jejich 
plnohodnotném zájmu o tento sport. Lukáš 
Syrový se ujal realizace zapojení sacího koše. 
Jeho maminka mu k dokonalosti nechala ušít 
hasičskou uniformu.    

 

 

 

        

Není pochyb, že se tato parta ukáže v tom 
nejlepším možném světle. Tento sbor 
mladých hasičů má vysoké ambice a proto 
se i nadále budeme intenzivně připravovat 
a zdokonalovat v technice hasičského 
útoku. 

 

 

 



 

SATALICE 6. 4. 2010 

Probíhají intenzivní tréninky, vychytávají se 
drobné technické chyby, učíme se 
spolupracovat v rámci družstva. Lepší na 
cvičišti nežli poté na bojišti.  

 

 

 

 

 

Po patřičném zvážení jsme došli k závěru, že na 
zmiňovanou soutěž v požárnickém útoku 
sestavíme pouze jedno družstvo. Mladší děti by 
jej ještě nezvládly, musí proto ještě cvičit. 
Věříme, že příští rok je budeme moci postavit do 
čela našeho soutěžního družstva. 

 

 

 

 

SATALICE 27. 4. 2010 

Dnes nás Petr Hala provezl po okolí. Jelikož je 
na zítra s Manem naplánována cesta do 
servisu k našim západním sousedům, bylo 
potřeba vůz dotankovat. David měl pěkné 
zpestření závěru dne.  

 

 

 

 

 



 

MEMORIÁL FRANTIšKA ZVONÍČKA – ŘEPY 

15. 5. 2010 

Po vysilujících přípravách a intenzivním cvičení 
přišla naše chvíle. Nastal den, který pro nás 
hodně znamenal. Nazval bych jej takovou 
zkouškou našich schopností a dovedností.  

Po slavnostním nástupu jsme se ubrali připravit 
techniku a prodiskutovat poslední detaily 
činností jednotlivých pozic. 

 

Propozice memoriálu uvádějí tyto kategorie - mladí hasiči – mladší 

           - mladí hasiči – starší 

           - ženy 

           - muži do 35 let 

           - muži nad 35 let 

Sataličtí dobráci svůj sbor reprezentovali v 
kategorii mužů do 35 let. Na startovní čáru 
nastoupili členové HDS: 

Tomáš Maršál 

Petr Hala 

Petra Choutková 

Martin Janeček 

Petr Pecher 

Petr Brach 

David Hájek 

 

 

   



 

V kategorii mladí hasiči - starší nás reprezentovali                              -   Petr Hrubý 

- Viktor Hais 

- Martin Bílek 

- Adam Šrámek 

- David Brach 

- Kryštof Kindl 

- Filip Švarc 

-  Milan Naod 

 

 

 

Přestože jsme se neumístili na předních 
místech, tak jsme si z tohoto dne odnesli 
mnoho zkušeností, příjemných zážitků a 
motivaci k další práci. V kategorii mužů jsme 
skončili na posledním 11 místě, naši mladí 
hasiči se umístili na posledním 6 místě. Nikoli 
pro neuznání prohry dodávám, že jsme byli 
v obou případech značně znevýhodněni. 
V důsledku nízkého počtu dětí nebyla možná 
dostatečná věková kombinace a tak bylo 
nutné sestavit pouze družstvo starších, 
doplněné dorostem. Družstvo v kategorii mužů jsme sestavovali na poslední chvíli a nebyli jsme 
tudíž sehraní. Ale jak dodávám..uznáváme porážku. Sláva vítězům, čest poraženým. 

 

 

 

 

 

 



DEN DĚTÍ V SATALICÍCH – 5. 6. 2010  

 

Ve sportovním areálu v Satalicích se náš sbor zúčastnil 
akce, uspořádané k příležitosti dne dětí. Úspěšnost 
našeho programu se dala očekávat. Děti si mohly ručním 
hasícím přístrojem vyzkoušet střelbu na plechovky, 
potkat se tu s hasičem v plném zásahovém zbroji a krom 
prezentace hasičských vozidel mohly vyzkoušet svou 
znalost prevence požární ochrany. Byly tu pro ně 
připraveny testy, za něž obdržely laskominy. Ovšem 
největším úspěchem odpoledne bylo kropení 
automobilovou stříkačkou. Díky dětskému skandování a vynucování si další dávky se zde 

vyprázdnily dvě automobilové cisterny, což znamenalo s vozem navštívit nejbližší hydrant… 

 

 

POVODNĚ V LIBERECKÉM KRAJI  

V důsledku povodní, které postihly značnou část naší republiky byly vybrané pražské sbory 
vyslány na pomoc přímo do postižených míst. 
Satalice operovali jednak přímo ve Frýdlantu, kde 
likvidovali nánosy bahna z vozovek, tak v nejhůře 
postižených Heřmanicích, kde čtyřmetrová přílivová 
vlna místního potůčku smetla takřka vše, co jí stálo 
v cestě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEZINÁRODNÍ HASIČSKÁ SOUTĚŽ IRON FIREMAN – sobota 4.září.2010 

V tento den se sataličtí hasiči zúčastnili nejnáročnější 
hasičské soutěže na světě, která se konala na Pankráci 
u budovy CITY Empiria a nákupního centrum Arkády 
Pankrác. Jako technická četa jsme zajišťovali přípravu 
techniky a materiálu pro soutěžící. 

 

 

 

Úkolem soutěžících bylo překonat mnohé překážky jako 
přenos 80kg figuríny, přeskok přes 2m bariéry nebo 
přenesení 30kg barelů. Ovšem závodníci toto museli 
provést v plné zbroji, jako kdyby jeli k zásahu. Nechyběl 
ani výstup do 26.patra budovy CITY Empiria. Pořadateli 
dalšího ročníku této soutěže byli tvůrci webových stránek 
www.požáry.cz. 

 

 

OSLAVY 80.VÝROČÍ ZALOŽENÍ  
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V KLÁNOVICÍCH 

V sobotu 11.září 2010 se v okolí Haly starosty Hanzala 
za slunného počasí uskutečnily oslavy 80.výročí 
založení dobrovolných hasičů v Klánovicích.  
Těchto oslav se zúčastnily i okolní sbory se svou 
historickou i současnou technikou. Satalice zde proto 
nesměly se svou CAS 20 MAN chybět. 
 
 

 

 

Samotné oslavy začaly spanilou jízdou zúčastněné techniky, 
kdy všechna vozidla za zvuků sirén projela Klánovicemi.  

Oslavy pořádalo SDH Klánovice pod záštitou Úřadu MČ 
Praha – Klánovice. 

 



SETKÁNÍ V NOVÉ SEZÓNĚ – SATALICE ZÁŘÍ 2010 

Po letních prázdninách jsme se opět sešli v hojném počtu. V důsledku náborové akce, kterou 
jsme v létě spustili, jsme se rozrostli o několik nováčků. Aktuální seznam připojuji, viz.níže… 

Seznam členů 

Kamil Dudek 

Ondřej Fiala 

Viktor Hais 

Patrik Jakimič 

Lukáš Syrový 

Adam Šrámek 

Filip Švarc 

David Brach 

Kryštof Kindl 

Martin Bílek 

Václav Burian 

Petr Hrubý 

                                                                    Milan Naod 

                                                                Jakub Krauskopf 

                                                                     Aleš Jirků 

                                                                Matouš Pernica 

                                                             Veronika Pernicová 

                                                                    Daniel Tůša 

                                                                    Filip Jakimič 

                                                                    

 

 

 



1. roČNÍK SRANDAMAČE V POŽÁRNÍM ÚTOKU – LETŇANY 25.9.2010 

 

Naši mladí hasiči se umístili na krásném 2.místě, za 
což si zasloužili stříbrný pohár vítězství. 

 

 

 

 

 

 

 

Absolutní vítězství v kategorii mužů ovšem patřilo dobrákům ze Satalic, 
což nemá chybičku… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.10.2010 – ZÁVOD POŢÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI   

Dnešní závod požárnické všestrannosti se vydařil, počasí líbivé, nálada na jedničku, kondice našich 

závodníků takřka na vrcholu..zkrátka to nemělo chybičku..!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme Vám kluci (i Tobě, Veroniko)… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První výsledky od štábu nám vykouzlili úsměv na 

tváři..naši mladší závodníci se umístili na krásném 

sedmém místě (z 25 družstev)..gratulace veliká… 

 

 

 

 

 

 



MEMORIÁL MARTY HABADOVÉ - STROMOVKA 16.11.2010 

Letošní ročník Memoriálu se konal v pražské 
Stromovce ve sportovní hale Otakara Jandery.  

Poprvé byl do čela reprezentace našeho sboru 
postaven člen přípravky.  

Filípkovi jsou teprve čtyři roky a umístil se na krásném 
čtvrtém místě, za což mu gratulujeme. Cení se 
především odvaha, kdy se tento klučina teprve po  

třech měsících činnosti ve sboru rozhodl nastoupit 
mezi soutěžící a ukázal tak svoji odvahu. 

         Jednotlivá umístění reprezentujících SDH Satalice naleznete v přiložené tabulce 

Kategorie Jméno příjmení Umístění 
Soutěžících 
v kategorii 

přípravka Filip Jakimič 4 5 

mladší dívky Veronika Pernicová 57 106 

mladší chlapci Kryštof Kindl 57 117 

 Adam Šrámek 70 117 

 Matouš Pernica  88 117 

 Filip Švarc 97 117 

starší chlapci Viktor Hais 98 132 

  Filip Forman 117 132 

 

                                          Účast byla v hojném počtu 550 startujících.  

Z atmosféry v atletické hale bylo zřetelné, že zde probíhá férová hra  soutěžících se sportovním 
duchem a závist se záští zde nenašla své místo. 

 

                                                                           

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 



    VÍTÁME NOVÝ ROK 2011 
 

 

Sloţení kolektivu mladých hasičů SDH Satalice 

Petr Brach – vedoucí kolektivu 

                                                        Anna Malinová – vedoucí 

                                                     Markéta Janušová - vedoucí 

   

Seznam členů k 1.1.2011 

Martin Bílek 

David Brach 

Kamil Dudek 

Ondřej Fiala 

Filip Forman 

Viktor Hais 

Petr Hrubý 

Filip Jakimič 

Patrik Jakimič 

Aleš Jirků 

Kryštof Kindl 

Jakub Krauskopf 

Jiří Morávek 

Milan Naod 

Matouš Pernica 

Veronika Pernicová 

Lukáš Syrový 

Adam Šrámek 

Filip Švarc 

 



Letošní rok jsme přivítali 4. ledna, kdy jsme se sešli v plném počtu a povídali si o dárcích, které 

jsme dostali od Ježíška.  

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   S Novým rokem jsme zahájili další část naší práce. Čeká nás spousta úkolů, které se budeme 

snažit s dětmi zdolat a připravit tak půdu pro novou sezonu nejen v hasičských disciplínách. 

   Do letních prázdnin máme s dětmi naplánovány exkurze po jednotlivých stanicích HZS, kde 

bude dětem představena technika integrovaného záchranného systému. Tyto prohlídky nám 

zajistil pan Pernica, za což mu patří náš obrovský dík. 

   Horkou novinkou letošního roku bude spuštění motivačního programu pro děti a vytvoření 

jednotky kolektivu mladých hasičů, který by společně se zásahovou jednotkou sboru mohl 

vytvořit jistou partnerskou platformu. 

   První únorovou schůzku budeme v duchu naší tradice předávat našim dětem pololetního 

vysvědčení a za jejich odvahu, píli, um a zručnost jsme pro ně připravili pestré odpoledne, 

proložené prohlídkou techniky, jež využívá naše výjezdová jednotka. 

   Na sobotu 5.února jsme pro děti naplánovali výlet do policejního muzea v Praze. Tento termín 

jsme si nevybrali náhodou. Při běžné prohlídce muzea bude pod záštitou Pionýr a Nadace Dětem 

3. tisíciletí  probíhat doprovodný program pro děti, jehož nedílnou součástí bude přehlídka 

techniky hasičského a policejního sboru. Dalším prvkem bude vystoupení zásahové jednotky 

integrovaného záchranného systému a ukázka dataloskopie. Abychom dětem tento den 

ozvláštnili, tak jsme se rozhodli hodit stereotyp za hlavu a na výpravu využít železnici... 

   V únoru nás čeká I.kolo zimního poháru v uzlování. Proto se každou schůzku věnujeme 

tréninku. Na letošní ročník jsme závazně přihlášeni  

 do kategorie družstev 1x mladší (6-11 let) + 1x starší družstvo (11-15 let)  

 do kategorie jednotlivců 2x mladší (6-11 let) + 2x starší členy kolektivu (11-15 let) 

 

 

http://pionyr.cz/
http://detidetem.cz/
http://detidetem.cz/


24. - 30.1.2011 – INOVACE SATALICKÉ KLUBOVNY   

 

Náš sbor získal zánovní nábytek, díky 

kterému jsme mohli dětem zvelebit 

jejich zázemí. Zapojili jsme veškeré 

síly a s odhodláním jsme vyklízeli, 

montovali, vrtali, řezali a v dobré 

náladě dokončili, co jsme si 

předsevzali.  

 

 

 

 

Z prostor klubovny je cítit mnoho nového a pozitivního a my pevně věříme, že náš tým touto 

změnou posuneme zase o kousek dál.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V kolektivu je znatelné nadšení a 

dokonce odhodlání se hasičských 

soutěží nejen účastnit. To nás posouvá 

daleko výš. Nás, vedoucí, to motivuje 

v další intenzivní práci ve prospěch 

této skvělé party dětí. 

 

 

 

                                                                      

 

 



1.2.2011 – POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ   

 

Dnešní schůzka se nám nádherně vybarvila. 

V duchu naší tradice probíhalo rozdávání 

pololetního vysvědčení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abychom to odpoledne našim mladým 

hasičům ovšednili, proložili jsme jej 

teoretickou přednáškou techniky na našem 

reprezentativním vozidle zn. MAN s 

popisem všech jeho prvků a výbavy. 

 

 

 

 

 

 

 

To si vzal na starost člověk nejpovolanější, 

člen VJ SDH Petr Hala. Z pozice strojníka 

je to člověk znalý a děti při poslechu jeho 

přednášky ani nedutaly. 

 

 



 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samozřejmě nesměla chybět prohlídka vozidla, která proběhla se všemi náležitostmi. I přes 

značné nepříznivé venkovní podmínky jsme venku strávili dobrou půl hodinku. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Děti neskrývaly nadšení a domů si odnesly krom vysvědčení a materiálů k domácímu studiu i 

spoustu zážitků, o kterých budou dlouho vyprávět svým kamarádům. 

 



5.2.2011 – CELODENNÍ VÝLET DO POLICEJNÍHO MUZEA V PRAZE 

V rámci plnění celoroční činnosti kolektivu mladých hasičů a proložení výchovy a výcviku dětí 

jsme se o tomto víkendu zúčastnili akce pod záštitou Pionýr a Nadace dětí 3.tisíciletí „Ledová 

Praha“, která probíhala v Praze.  

 

Konkrétně jsme navštívili policejní muzeum v Praze 2, 

kam jsme se vydali po železnici. K tomuto účelu jsme 

využili motorový osobní vlak řady 854 „hydra“, jež nás 

odvezl do 14 km vzdálené stanice Hlavní nádraží, 

odkud jsme dále putovali metrem do stanice Vyšehrad. 

Finišem cesty byl přechod přes Nuselský most 

s pohledem do nuselského údolí.  

 

 

V samotném muzeu byla k vidění spousta zajímavostí. 

K prohlídce historických uniforem z dob první 

republiky byla připojena přednáška s výkladem 

policistů / četníků v dobových kostýmech tehdejší 

doby.  

 

 

 

 

 

 

 

Následovalo představení s důvěryhodnými ukázkami zásahů jednotky URNA (útvar rychlého 

nasazení) při jednotlivých výpadech v souvislosti se způsoby napadení (beze zbraně, nožem, 

teleskopickým pendrekem…).  

 

 

 

 

 

 

 



Ku věrohodnosti ukázek a jejího nehraného způsobu provedení byla vybrána osoba z publika, jež 

byla využita k ukázce zneškodnění pachatele. Nejblíže stojící a nejlépe vypadající osobou byl 

Tomáš Maršál, velitel VJ SDH Satalice, který nám sám po vystoupení potvrdil, že bolest, kterou 

pocítil při použití hmatů člena jednotky URNA, mu vyhnala slzy do očí. Z toho vyplývá, že 

neradno si z takto vycvičenými policisty zahrávat. Je na místě si uvědomit, že jsou cvičeni 

k obraně obyvatel a k zajištění bezpečnosti a pořádku využijí veškerých technik, kterými 

protivníka zneškodní. Proto v případě ocitnutí se v poli, kde bude tato jednotka zasahovat, 

uposlechněme příkazů těchto policistů.  

Další ukázkou programu bylo zneškodnění nástražného výbušného zařízení v parku, kdy byl 

nasazen speciálně vycvičený policista, oděný do ochranného pyrotechnického obleku.  

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

Výletu se zúčastnilo osm dětí kolektivu mladých hasičů společně s pěti dospělými z řad členů 

sboru a rodičů dětí. K cestě byl využit, již zmíněný motorový osobní vlak, metro a ke zpáteční 

cestě autobus, jež nás odvezl do domovských Satalic. 



 19.2.2011 – I. KOLO ZIMNÍHO POHÁRU V UZLOVÁNÍ 

Letošní rok se stal jakýmsi průlomovým mezníkem našeho snažení a kolektiv ze Satalic začal být 

v rámci soutěžních klání silným konkurentem ostatním sborům.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V kategorii mladších jednotlivců jsme úspěšně zabodovali a získali hned dvě medaile, viz. info.  

 

V kategorii mladších družstev jsme se umístili na krásném sedmém místě.  

 

 

 

 

Tento výkon pokládáme za obrovský úspěch z jednoho prostého důvodu. Tato parta stála u 

soutěžního stojanu vůbec poprvé a dokázala tak, že férová hra jim není ničím cizím.  

 

 

 
Jméno, příjmení                  SDH Platný čas     Pořadí 
 
Filip Švarc                Satalice    22,75       2 

    
Veronika Pernicová Satalice    23,81       3 

    



V kategorii starších družstev jsme se čtvrtým místem probojovali do II. kola, které se bude konat 

4. března v Horních Měcholupech.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po absolvování soutěžní disciplíny naším reprezentativním týmem jsme si na požádání člověka 

nejpovolanějšího poslechli přednášku s prohlídkou HZS Kbely. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopoledne jsme zakončili společným focením 

před samotnou hasičskou stanicí a po 

rozloučení se s našimi kolegy jsme se vydali 

zpět na naši domovskou základnu v Satalicích. 

 

 

 

 

SDH Platný čas    Pořadí 
     

Satalice     24,66         4 

   



26.2.2011 – PROHLÍDKA HASIČSKÉ STANICE VE STRAŠNICÍCH 

 

Na sobotu jsme si se svými kolegy z HZS 

Strašnice naplánovali exkurzy s prohlídkou 

hasičské stanice ve Strašnicích.  

Naši mladí se zde dozvěděli spoustu 

zajímavostí. Datumem výstavby hasičské 

základny ve Strašnicích v roce 1978 a 

následnou kolaudací stanice v roce 1980 byla 

zahájena etapa dlouhého vývoje činnosti 

hasičského sboru v této části města. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlídka se dětem líbila a my jsme tím nabyli 

ujištění, že tímto směrem budeme nadále 

pokračovat. Čeká nás prohlídka sítě hasičských 

a policejních stanic, které jsou součástí 

záchranného integrovaného systému. 

 



 

4.3.2011 – ZIMNÍ POHÁR V UZLOVÁNÍ – MĚSTSKÉ KOLO 

 

Letošní rok se stal jakýmsi 

průlomovým mezníkem 

našeho snažení a kolektiv ze 

Satalic začal být v rámci 

soutěžních klání silným 

konkurentem ostatním sborům.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V kategorii starších družstev jsme úspěšně zabodovali a umístili se na nádherném...  

Satalice 22,56 22,75 22,78 22,75 22,75 22,75  2 místě !!! 

   
 

Gratulace obrovská..!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



3.4.2011 – AKCE „POZOR ZÁKRUTA“ V POČERNICÍCH 

 

Jako každoročně i tentokrát jsme byli přizváni na akci "POZOR 

ZÁKRUTA" . Tuto akci pořádá MUM- Rodinné centrum, které 

sídlí v Horních Počernicích a zabývá se všemi akcemi,které se 

týkají úplně celé rodiny. Tato akce má za úkol seznámit 

převážně ty nejmenší s provozem na pozemních komunikacích 

a to převážně veselou formou jek na dětském hřišti tak i 

fanděním svým rodičům při jízdě zručnosti.  

 

Byli tu i ukázky červeného kříže jak se má 

podávat první pomoc, možnost složení 

řidičského průkazu na kolo u městské 

policie Praha a dalšími ukázkami jakož to i 

u naší ukázky hasičské techniky i v jízdě 

zručnosti s velkou cisternou a malou 

soutěží hašení domečku ruční džberovou 

stříkačkou a po dohodě s pořadatelem a 

díky pěkného počasí jsme pro děti vytvořili 

velký pěnový polštář ,kterým se děti rádi 

brodili. Akce se nám velice líbila a doufáme, že budeme příští rok zas přizváni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 23.4.2011 - ÚKLID OBORY V SATALICÍCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V sobotu jsme se společně se skauty zapojili do úklidu našeho okolí. Cílem naší pozornosti se 

stala místní obora, která nabízí škálu prostoru na vyžití ke sportu i odpočinku obyvatel městské 

části. 

 

 

Bohužel se stále najde spousta nezodpovědných a sobeckých lidí, kteří si neváží přírody a pletou 

si jí se smetištěm.  

Ještě, že tu máme mladé skauty a hasiče. Ty si s tím nepořádkem vážně uměli poradit. Nad naše 

očekávání, nepotřebného odpadu bylo posbíráno opravdu hodně. Tato parta pracovitých dětí nás 

svou pracovitostí přesvědčila, že jim není vůbec lhostejné jejich okolí a že jim na přírodě záleží. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce šla všem dobře od ruky díky dobré náladě, kterou si většina z brigádníků donesla už 

z domova. Počasí k nám nemohlo být přívětivější a my si na závěr tohoto úspěšného dne opekli 

buřta. 

 

 


