
ČLÁNEK DO NAŠICH NOVIN O ZIMNÍCH HRÁCH MH

V sobotu 21. ledna 2012 zadnotřebaňský společenský dům praskal ve švech.  Konaly se zde již tradiční 
Zimní hry mladých hasičů, kterých se letos zúčastnila více než stovka dětí. 
Po slavnostním nástupu, kde se upřesnil průběh soutěže a pan starosta ing. Balíček popřál všem mnoho 
zdarů, se všichni nadšeně pustili do soutěžení. Družstva změřila své síly ve vědomostních, sportovních i 
zručnostních disciplínách. Na sále byla připravena hasičská překážková dráha, skákalo se v pytlích, běhalo 
se na dřevěných kostkách a přenášely se krabice přes překážky. Na pódiu se zase házelo tenisáky na cíl a 
skládaly se  dřevěné puzzle.  V přísálí  se  mladí  požárníci,  rozděleni  do třech věkových kategorií,  snažili 
spárovat  a  srolovat  ponožky,  co  nejrychleji  oloupat  a  sníst  ovoce  a  zeleninu,  složit  parníčky či  čepici 
z papíru,  zašněrovat  boty,  správně  zodpovědět  testy  odborností,  uvázat  uzle,  určit  topografické  značky, 
vyluštit křížovku či povléknout dětskou peřinku a polštářek. Urputné boje trvaly přes čtyři hodiny, které 
však všem utekly jako voda. 
Na základě  získaných  bodů  a  dosažených  časů  bylo  určeno  pořadí  jednotlivých  pětičlenných  družstev. 
V kategorii přípravek soutěžilo jen družstvo, a to z místní hasičské zbrojnice, takže se mrňouskové mohli 
radovat  z prvního místa,  které  si  za  odhodlání,  s  nímž splnily všech 16 disciplín,  zcela  jistě  zasloužili. 
V kategorii mladších žáků si v konkurenci osmi týmů nejlépe vedlo družstvo Tlustice, Hlásné Třebaně a 
Hýskova.  V kategorii  starších,  ve  které  bylo  celkem  čtrnáct  mančaftů,  se  ze  stupňů  vítězů  radovali 
v Chaloupkách,  Podbrdech  a  Hýskově.  Všichni  bojovníci  si  odnášeli  krásné  dárkové balíčky,  obsahově 
odstupňované dle pořadí, diplomy, pálky se společenskými hrami (sponzorský dar od majitele kulturáku) a 
hasičské pexeso. Doufáme, že kromě hmotných cen si děti a jejich vedoucí, odváželi též krásné zážitky, a 
podle jejich reakcí v průběhu i po skončení her tomu tak skutečně bylo, a že se napřesrok zase všichni 
shledáme a parádně se pobavíme!
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