6. 9. 2011 – ZAHÁJENÍ NOVÉ SEZONY
Novou sezonu jsme zahájili informativní schůzkou s dětmi a jejich rodiči, které jsme seznámili
s programovou strukturou naší činnosti jak ze strany hasičských soutěží, tak i plánovaných
výletů, jejichž termíny máme již vepsány ve svých diářích.
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10. 9. 2011 – NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ K OSLAVÁM 130. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ SDH KBELY

V sobotu jsme byli pozváni k účasti na oslavách
130. výročí založení SDH Kbely. Ty byly zahájeny
přivítáním všech pozvaných hostů a sborů.
Následoval průvod hasičů a hostů k pokládání
věnce, jež tímto skutkem projevili úctu a čest
k významnému výročí založení dobrovolných
hasičů této městské části.

Následovalo námětové cvičení, které proběhlo pod
záštitou starosty Městské části Praha 19 Pavla
Žďárského za přítomnosti radního magistrátu hl. m.
Prahy p. Rudolfa Blažka.

Po slavnostním nástupu a vyhodnocení cvičení v prostoru za starou hasičskou stanicí v ulici
Bakovská, následovala přestávka na oběd a poté výstava hasičské techniky v ulici Vrchlabská s
koncertem dechové hudby u hasičské zbrojnice, prohlídka hasičské zbrojnice, slavnostní schůze
SDH Kbely a jejich hostů.

17. 9. 2011 – PARNÍKEM DO ZOO HL. M. PRAHY

Do zoologické zahrady do pražské Troji
jsme se rozhodli vydat netradičně po
Vltavě. Tím jsme si doplnili další čárku ve
využití hromadných prostředků veřejné
dopravy.
Vyplutím z Rašínova nábřeží jsme se
vydali ku poznávání nových míst a
prožití parádního odpoledne, slibujícího
zaručené dobrodružství. Počasí nám
přálo a naši mladí hasiči neskrývali
radost, kterou z plavby měli.

Po vstupu do prostor zoologické zahrady
jsme po domluvě s dětmi navštívili několik
stánků s občerstvením, kde jsme se ovšem
„zasekli“ až příliš dlouho a nabrali tak
objemnější časový skluz, který se následně
negativně projevil při další prohlídce
zahrady.
Zhlédli jsme útočiště goril, tučňáků, tuleňů,
„výběh“ pro želvy a mnohé další.

Prohlídku zahrady jsme zakončili ve
výběhu koz a podobného „skotu“, kde se
s oblibou vyřádili všichni účastníci
sobotní výpravy.

