21. 2. 2012 – PŘÍPRAVA NA SOUTĚŽ V UZLOVÁNÍ
Dny a týdny při naší činnosti ubíhají stejně tak rychle, jako voda, která protéká našimi čerpadly.
Pohledem do kalendáře shledáváme zjištění, že na sebe začíná upoutávat pozornost blížící se Zimní
pohár v uzlování. Ten je každoročně pořádán odbornou radou mládeže městského sdružení hasičů
hl. m. Prahy a v letošním roce jej organizačně zajišťují sbory dobrovolných hasičů Satalice a
Letňany. I. kolo proběhne v sobotu 3. 3. v HZ SDH Letňany a kolo městské - postupové, ze kterého
vzejdou ti nejúspěšnější, bude následovat 17. 3. v prostorách základní školy v Satalicích.
Z tohoto hlediska je zřejmé, co se právě odehrává za zdmi hasičské zbrojnice v Satalicích. Mladí
hasiči se zde pilně připravují na soutěž a zdokonalují svou techniku pro štafetové plnění disciplíny
ve vázání uzlů.
V letošním roce budou Sataličtí svou obec
reprezentovat v rozsahu tří družstev. Dva
mladší celky v kombinaci se družstvem
starším a čtyřmi jednotlivci vyvinou
maximální úsilí k obhájení vítězství
z minulého roku. Z něj jsme si přivezli jednu
stříbrnou a jednu bronzovou medaili
v kategorii jednotlivců, a stříbrné umístění,
které si vybojovalo naše starší družstvo po
postupu v městském kole. Nedovolím si
opomenout zmínit vynikající práci našeho
mladšího družstva, které svou vůbec
premiérovou účastí na takovéto soutěži,
pokořili nádherné sedmé místo v žebříčku
více jak dvaceti družstev.
To v nás vytváří přesvědčení, že bychom, nejen díky těmto
zkušenostem, mohli v letošním roce uspět na postu
nejvyšším.

V kategorii mladších nás budou reprezentovat:
-

Adam Šrámek

-

Petr Švarc

-

Zuzana Jeřábková

-

Lukáš Syrový

-

Milan Naod

-

Kryštof Kindl

-

Veronika Pernicová

-

Martin Stejskal

-

Pavel Stejskal

-

Filip Brejcha

V kategorii starších se na startovní čáru postaví:
-

David Brach

-

Viktor Hais

-

Petr Hrubý

-

Filip Forman

-

Filip Švarc

V kategorii jednotlivců nás budou reprezentovat:
-

Veronika Pernicová

-

Kryštof Kindl

-

Viktor Hais

-

Filip Švarc

Další informace o soutěžích a mnoho dalšího získáte na našich webových stránkách
http://sdh-satalice.wbs.cz
nebo na stránkách Hasiči Praha Satalice na facebooku… <br>

