HASIČI POŘÁDALI BRANNÝ DEN, DĚTI ŘÁDILY V PĚNĚ
Celý týden počasí nevypadalo nic moc. Možná by se dalo dokonce říct, že bylo opravdu
příšerné – byť už je konec dubna, většina z nás mohla každé ráno škrábat námrazu z oken
venku stojících aut. Zkrátka byl to ideální čas naplánovat první hasičskou akci pro naše děti.
Šli jsme do toho s mnoha obavami, ale myslím, že se nám dopoledne nakonec vyvedlo. Ale to
předbíhám.
Byť jsme o akci informovali jen omezeně na Facebooku obce či drobnou zprávou
v předchozím čísle Kurýra, ve škole se prý o sobotní akci vedla poměrně velká šuškanda. A to
je vždycky dobře. Asi na tom něco bylo, protože první děti se na místním hřišti, kde se branný
den pořádaný nehvizdskými hasiči konal, začaly v doprovodu svých maminek a tatínků, ale
třeba i prarodičů, objevovat hned po desáté hodině, oficiálním zahájení akce. A postupně
přicházely děti další, až jsme někdy před polednem pokořili hranici 100 účastníků.
Co se tedy na hřišti vůbec konalo? Každý si musel nejprve vyzvednout lístek pro razítka a
postupně projít 5 stanovišť. Prvním bylo vázání uzlů a základy topografie – schválně, kdo
z vás, dospělých, umí uvázat dračí smyčku či plochou spojku? Dalším stanovištěm pak bylo
házení granátů na cíl. My starší si to určitě pamatujeme ještě z dob (ne)dávno minulých, pro
většinu dětí to bylo jistě poprvé. A velká část se jich s tím vypořádala opravdu na jedničku.
Stanoviště číslo 3 byla střelba ze vzduchovky. I tady asi většina dětí zažila svou premiéru. A i
tady byla spousta z nich, která zvládla třemi ranami sestřelit všechny 3 připravené terče plechovky. Pak rovnou na překážkovou dráhu – sám jsem si ji zkusil a musím říct, že jsem se
u ní pořádně zadýchal – běh mezi kuželi, přeběh krátké kladiny, napojení hadice na
rozdělovač, přeskákání pneumatik, překonání překážky a napojení proudnice na hadici a
STOP! Výsledný čas byl u všech vynikající. Myslím, že příště budou závodit i rodiče a uvidíme,
která generace bude rychlejší… A poslední stanoviště – stříkání vody z naší „Máni“ na terč. A
musím zase napsat – jak děti, tak i naše Máňa, to zvládla na výbornou.
Po absolvování celého kolečka si děti vyzvedly drobné dárečky. A hlavně si mohly užít
jednoho velkého společného dárku – díky pomoci našich čelákovických kolegů z tamního
sboru dobrovolných hasičů jsme mohli pro děti připravit obrovskou pěnovou lázeň, a že ji
všechny využily!
Děkujeme všem, kteří nám při uspořádání branného dne pomáhali, AFK Nehvizdy, SDH Čelákovice a
městysu Nehvizdy a všem dalším, kteří přiložili ruku k dílu.
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