Tak tahle mne neznáte...

Hasič je sport, kteni mne baví a věnuju se mu čtyři
roky. V hasiči je nejčastěji klasický útok, ke kterému
musí být nejméně 7 členů,aby se zaplnily všechny

pozice, což jsou dva proudaři, rozdělovač, spoj áček,
spoj savic, koš a má pozice je strojník. Mým úkolem je
nejprve nastartovat stroj, po té se mohu postavit na
svou pozici na startu (stojím úplně vpravo a vedle mne

stojí pozice áčkaře), Po té, co rozhodčířekne
,,Závodníci, připravte se, ke startu, pozor, ted'!" a

ffi

vystřelí z pistole se tým rozeběhne a počításe čas. Já
běžímco nejrychleji směrem v mé savici, pak ji shodím
na zem, zašroubuju ji do stroje a postavím se za stroj,
Tam mne čeká úkol s páčkama. Jedna spouštíp|yn,
druhá saní. Já musím zvednout sací páku a po té hned
přidat plyn a až bude
napuŠtěná voda za základnou, tak dám sacípáčkudolů a čekám, až proudaři sestřelíterč. Trať je při
Útoku pojmenovaná zadek a předek. V zadku je stroj, spoje dvou savic a koš, Předek je rozdělen od
základny až po terč - první jsou dvě hadice (které jsou většínež zbylé), na béčkaje napojený
rozdělovaČ, který rozděluje hlavní levý proud od pravého. Pak jsou teprve proudy sestříkujícíterče.
Hasičský sport mne baví. Jezdím na soutěže nejen v mé obci, ale i po okolí.
Lucie Kempková

a já
Od nepaměti miluji hudbu, fascinují mne tradice. A i proto mám
ohromnou radost z toho, že můžuchodit do cimbálové muziky, kde
hraji lidové písně na housle a zpívám, a s ní doprovázet opavský
folklorní soubor ,,Úsměv". V cimbálovce hrajeme různéfolklorní
písničky,které nás učínáš skvělý pan učitel. Díky cimbálovce i hodně
cestuji. Kdybych do ní nechodila, skoro pořád bych seděla doma,
Cestujeme nejen po vlastech českých (v Rožnově, Hradci Králové,
Zlatých Horách, Jihlavě), ale byli jsme i na Slovensku a jinde v

Folklór

ničí.
Před čtyřmi roky jsme jeli na festival do polského Krakova, předminulý

za hra

rok až do Sarajeva, hlavního města Bosny a Hercegoviny, a tyto

prázdniny jsem byla s cimbálovkou osm dní až v ČernéHoře. Konal se

ta m mezinárod ní fol klorní festival, takže jsme každý večer vystupova li,

ale jinak jsme byli přes den pořád u moře, Bylo tam moc krásně.
Získala jsem zážitky na celý život. Je úžasné,jak jsem díky folkloru
poznala skvělou partu lidí.
Tereza Anna Králová
Černý humor
Holčička:,,Tatínku, já bych chtěla na Vánoce pejska."
Tatínek: ,,Nevymejšlej kraviny. Bude kapr jako vždycky!"

,,Haló, policie? Jeljsem autem a sraziljsem dvě slepice."
,,No tak je položte na krajnici. Ať je dalšíauta nerozmažou po
VozoVce."
,,Ano, rozumím. A co mám udě]at s jejich motorkou?"
Baví se dva kutilové: "představ si, že u mě včera ve třiv noci
zvonil sousedI Nekecám, ve třiv noci přišel a zazvonil... Jsem se
tak lekl, že mi normálně vypadla vrtačka z ruky!"

