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Opavský Hasík
Kdysi dávno se nedaleko Opavy objevilo dračí vejce. Nikdo neví, odkud se
vzalo a kdy se tam vzalo.
A jednoho dne se vylíhl malý dráček. Byl smutný , protože neměl nikoho,
kdo by se o něj postaral. Když se naučil létat, chrlit oheň, ale také vše ničit,
rozhodl se, že se proletí. Dráček se dostal až nad město Opavu. Když však
uviděl Aničku s maminkou, zesmutněl a začal se vztekat. Ničil vše, co se dalo.
Anička rychle volala hasiče a vzpomněla si, jak ji to učili ve škole. Vytočila
číslo 150. Na druhém konci se ozvalo: „Prosím, hasičská zbrojnice Opava.”
Anička odpověděla: „Na ulici Ratibořská v Opavě lítá velký zlý drak!!!” Na
hasičské zbrojnici se rozezněl poplach a do pěti minut byli hasiči na místě. Když
uviděli draka, všichni strnuli, ale velitel zvolal: „Hasit a zachraňovat!” Jeden
hasič běžel místo rozkazu za drakem. Popovídal si s ním a vysvětlil mu, že když
by přestal ničit Opavu, mohl by se stát hasičem, drak byl rázem šťastný a všem
se omluvil.
Za pár měsíců se z draka stal profesionální hasič a víte, jakému dali jméno?
Hasík.
Vendula Hluchá

Hrdinové
Kdo se nikdy nebojí
a v boji s ohněm obstojí?
Je to pro nás velký vzor,
no přece hasičský sbor.
Helma, vesta, rukavice
chrání všechny odvážlivce.
Když telefon zařinčí,
sjedou k autu po tyči.
Času na to mají málo,
méně, než by se zdálo.
Do auta se nasoukají
a sirénou zahoukají.
Požáru jedou zabránit
a lidské životy zachránit.
Když na místo dojedou,
velkou akci rozjedou.
Záchrannou plachtu roztáhnou
a dlouhou hadici natáhnou.
Když do plachty všichni skočí,
hasiči oheň vodou smočí.
Někdy se však oheň nechce vzdát,
hasiči do toho musí všechny síly dát.
Většinou to šťastně končí
a hasiči se jako hrdinové loučí.
Tereza Solná

Opavská hasička
Na severní Moravě se nachází město, které se jmenuje Opava a v něm žije
třináctiletá dívka jménem Julie Drdová. Julie žije jenom s tatínkem a
babičkou.Tatínek pracuje jako hasič.Oba se měli velice rádi.
Jednoho všedního dne tatínka povolali do práce, protože na statku hořela
kůlna se senem. Byl už druhý den odpoledne a taťka nepřišel domů. Julii to bylo
divné, za chvíli se však ozval telefon. Julie ho zvedla a řekla: ,,Haló, tady Julie
Drdová, co si přejete? „Dobrý den slečno Drdová,“ ozvalo se ze sluchátka,
„máme pro vás smutnou zprávu, váš tatínek dnes zemřel, spadla na něj hořící
kláda. Je nám to velice líto.“ V tom případě se o Julii musela postarat babička
Libuška. Dívka se se smrtí tatínka dlouho nemohla smířit, často plakala a pořád
na něj myslela. Později se rozhodla, že bude pokračovat v jeho poslání. Bude
také zachraňovat lidi a zvířata! Věděla, že hasiči kromě toho,že hasí oheň,
vyprošťují lidi z aut při dopravních nehodách, asistují při katastrofách jako jsou
povodně nebo vichřice. Každý den chodila do školy s vědomím dobře se učit, ať
se může stát hasičkou. Nastoupila na střední školu a také absolvovala různé
výcviky a kurzy. Musela projít různými testy a nakonec svými znalostmi a
výkony patřila k těm nejlepším.
A tak se Julie stala se dobrou hasičkou v Opavě.
Aneta Kubánková

Hasičská
Hasiči jsou naši zachránci,
nevoláme je jen pro legraci.
Zavoláme je jen pouze,
když se cítíme ve stavu nouze.
A jaké číslo že to mají?
To už přece všichni znají!
Když se budeme ohně bát,
voláme 150.
Okamžitě vyjíždí,
když potřebujeme pomoci
k ohni, větru, havárii,
ať už ve dne nebo v noci.
Oheň rychle uhasí,
majetek nám ochrání.
Při bouračce na silnici,
životy nám zachrání.
Eva Staroštíková

Narozeniny s hasiči
V Opavě žili dva kluci, dvojčata Tomáš a Honza. Přestože byli dvojčata,
každý z nich byl jiný.Tomáš byl hodný, ale Honza neposlouchal maminku a
vymýšlel samé lumpárny.
Když Honza a Tomáš slavili deváté narozeniny, maminka jim upekla velký
dort, ozdobila ho svíčkami, a protože by ten dort sami nesnědli, měli pozvané
kamarády na oslavu. Oslava se vydařila, všichni se bavili, bylo to super!
Maminka je na chvilku poslala na zahradu, aby mohla nachystat dort. Honza
dostal venku nápad, nafoukne balónky, nalije do nich vodu a bude je po všech
házet. Tomáš řekl,že to není dobrý nápad, že může někoho zranit.V tom zavolala
maminka kluky, že bude dort. Honza odložil balónky a šel. Maminka už chtěla
zapálit svíčky a v tom jí zvonil telefon, a řekla,že mají chvíli počkat. Jenom
Honza neposlechl, vzal zápalky, škrtl o krabičku a vtom ho kamarád Pavel
omylem žduchl a zapálil ubrus místo svíčky. Ubrus začal hořet a všude se valil
kouř. Hosté vyběhli na zahradu i s maminkou, ta okamžitě vytočila číslo 150, za
chvíli tam byli hasiči, požár uhasili a pomohli jim taky děti s Honzovými
balónky naplněnými vodou. Maminka hasičům poděkovala, vynadala Honzovi,
ale nakonec byla ráda, že se nikomu nic nestalo.
Honza si z toho vzal ponaučení, že dětem zápalky do ruky nepatří a taky to,
že má poslouchat maminku.
Lucie Dlabolová

Opavští hasiči
Opavští hasiči,
profíci jsou velicí.
do hašení všechno dají,
ale ne vždy vyhrávají.
Přece vědí, co je třeba
nejsou to však žádná dřeva.
Jsou to mladí chlapíci,
co mají tvrdou palici.
Ti to nikdy nevzdávají
a s ohněm se potýkají.
To je však dolů nesrazí
a hasit požár vyrazí.
Vojtěch Řehulka

Hasiči zachraňují lidem nejen životy i majetek
18. prosince 2004 se Natálie Lavhertová procházela v 16.23 hodin ulicí U Jaktařské
brány.
Stála zrovna před hotelem Koruna a na chvíli se zadívala na obchodní dům Breda a
zahlédla, jak z druhého patra šlehají plameny. Proto rychle zavolala hasiče a řekla jim,
co se děje. Za pět minut už hasiči přijeli a hasili oheň, jak nejlépe uměli. Po chvíli
museli zavolat další jednotku, protože oheň nebylo možné zdolat. Několik hasičů se
pokoušelo vyprostit lidi, co v obchodním domě uvízli, a jeden hasič se při tom zranil.
Požárníkům se povedlo oheň zdolat až v 19.13 hod. Nikdo ze zachráněných lidí nebyl
vážně zraněn kromě jednoho hasiče, kterého museli odvézt do nemocnice, protože na
něj spadl hořící trám, který sloužil jako část ozdoby pod kopulí obchodního domu
Breda.
Náhodou v té stejné době se manžel od Natálie Lavhertové pokoušel opravit své
auto, které se mu kvůli rozbitému karburátoru nechtělo rozjet.Byl zrovna v půlce
dálnice D1, když kolem něj projely dvě sanitky a jedno hasičské auto.Tak se šel rychle
podívat, co se děje. Na dálnici D1 se srazily dva protijedoucí kamiony, protože řidič
jednoho kamionu usnul za volantem a vjel do sousedního pruhu. Jeden z kamionů
převážel hořlavinu a ta následkem nárazu vybuchla. Po chvíli se hasičům také podařilo
vzniklý požár uhasit a zajistit zbytek nebezpečné hořlaviny. Oba řidiči při výbuchu
bohužel zahynuli.Zatímco tuto nehodu způsobil člověk, požár v obchodním domě
Breda zavinil zkrat na elektrickém vedení.Zraněný hasič se uzdravil a vrátil se zpět do
služby.
Škoda v obchodním domě Breda byla vyčíslena na 15-20 mil.Kč.
Monika Vavrečková

Požár
Hoří, hoří, v lese hoří,
dřevo chytá, oheň se šíří.
Hasiči už přijeli,
s ohněm statečně bojují.
Bohužel málo vody mají,
čerpat jí musí z přehrady.
Tam si jí dost načerpali,
a oheň zdárně uhasili.
Pak přijeli záchranáři, aby úkol splnili,
všechny zraněné i otřesené hned ošetřili.
Ale neměli to zrovna lehké,
protože to bylo ve tmě.
A tak tam všichni makali,
lidé se zvědavě dívali.
Všichni zraněni naštěstí přežili,
a hasiči odjeli.
Patrik Málik

Požár v pokoji
Jednou jsem byl sám doma a hrál jsem hry na počítači.Najednou na mě
zazvonili kamarádi a řekli mi, že mám jít s nimi ven.Tak jsem šel ven, ale
neuvědomil jsem si, že jsem nechal zapnutý počítač.
Venku na zahradě jsme hráli fotbal s kamarády. Asi po 25 minutách volala
paní, která bydlí vedle nás: „Hoří, hoří”a ukazovala na můj pokoj. Podíval jsem
se a z okna se valil kouř. Ta paní byla velmi pohotová a volala hasiče. Za pět
minut houkala siréna a přijížděl hasičský vůz. Když hasili, tak jsem si
vzpomněl, že je v pokoji kočka. Tak jsem volal: „Mám v pokoji kočku!” .Jeden
odvážný hasič řekl: „Já ti tam pro ni zajdu.” Za chvíli přišel hasič s kočkou
v ruce a řekl: „V tom kouři nebyl problém ji najít, je bílá jako sníh a kouř je
černý jako saze.”
A proto už nikdy nesmím nechat zapnutý počítač nebo jiné elektrické
spotřebiče.
Jan Czerný

Odvážní hasiči
Byl jednou jeden hasič,
co hasící měl přístroje,
k hasícímu autu měl klíč,
a k tomu spoustu výzbroje.
Když rozezněla se siréna,
to někdo volal o pomoc,
všichni hasiči měli dilema,
jestli jich na to nebude moc.
Pak vybrali ten správný počet,
hasiči se připraví,
auta začnou pěkně hučet,
na cestu se vydají.
Hasiči se zpátky vrací,
po úspěšném zásahu,
opět se připravují na práci,
kde prokazují odvahu.
Sabina Foltysová

Požár v lese
Jednoho dne šel Tony se svou partou ulicí. Našel na zemi zápalky a navrhl
ostatním, že najdou nějaké místo, kde si zapálí oheň.
Členové party se ptali nač a Tony odpověděl, že našel u stromu pár jablek a
opečou si je. Jeho parta souhlasila a za chvíli našli místo kousek od lesa. Rozhodli se,
že si tady zapálí oheň a šli hledat větve a listí. Když nasbírali dost dřeva, tak Tony
škrtl zápalkou a hodil ji mezi větve. Větve zprvu hořely dobře, ale za chvíli začal vát
silný vítr. Oheň se začal nekontrolovaně šířit. Tony se oheň snažil rychle uhasit a
rozhodl, ať ostatní zavolají hasiče. Ale místo toho, aby ho poslechli, utekli z lesa
směrem do města, a tak na to zůstal Tony sám. Když se oheň ještě víc rozšířil, vytáhl
z kapsy mobil a začal volat hasiče. Dokud hasiči nepřijeli,tak se Tony pořád snažil
oheň uhasit, ale marně. Za chvíli přijeli a asi za hodinu bylo po požáru.
Tony všechno vyprávěl hasičům a ti ho pochválili, že taky neutekl, protože jinak
by asi zhořel celý les. Příští den ve škole se ho ostatní ptali, co se dělo a on jim to
všechno vyprávěl.
Petr Gintar

Hasiči
Hasiči pracují za každého počasí
každý oheň většinou uhasí,
i vítr není jejich kamarád,
tak ho musí vždy udolat.
Mají také pomocníka,
velké auto, které bliká,
mají plnou nádrž vody,
které jezdí do nepohody.
Hasí oheň, co kde vidí,
pomáhají lidem v krizi,
taky když jsou potopy,
zvládají i autonehody.
To jsou naši zachránci,
silní a stateční dobráci,
Mají taky číslo známé
když je nejhůř, zavoláme.
Patrik Křesťan

Jak hasič zachránil psa a pes hasiče.
Byl jednou jeden hasič Pavel, který pracoval jako výjezdový hasič.
Jednoho dne byl nahlášen požár kůlny. Hasiči jako obvykle jeli požár hasit.
Přijeli na místo, ale kůlna už byla celá v plamenech. Hasič Pavel zaslechl uvnitř
kňučení. „Asi psí“, pomyslel si. Vzal si helmu, rozrazil dveře, vběhl dovnitř a
uviděl na kusu deky ležet psa. Pes měl poraněnou tlapku a byl připoután obojkem
k železné tyči. Hasič psa odvázal, vzal jej do náruče a vyběhl s ním ven. Po uhašení
kůlny zavolal zvěrolékaře a ten mu řekl, že pes potřebuje tlapku vyléčit. Hasič se
nabídl, že psa vezme k sobě domů, než se mu tlapka zahojí. Zhruba za měsíc se pes
uzdravil. Hasič šel se psem ke zvěrolékaři, ten mu řekl, že pes potřebuje majitele,
jinak půjde do útulku. Pes za tu dobu, co se o něj hasič staral, mu přirostl k srdci, a
proto se rozhodl, že si psa nechá.
Jedné zimní noci, kdy byl hasič doma a spal, začal pes zničehonic štěkat a drápat
na vchodové dveře. Hasič se vzbudil a zvolal: „Azore, copak se děje!“ Vstal a ucítil
zápach kouře a v tom z chodby uslyšel křičet: „Hoří!!!.“ Otevřel dveře Azorova
pokoje a ten vyběhl ven. Hasič věděl, že má zkusit, jestli jsou dveře horké nebo
studené. Byly chladné, a tak vyběhl na chodbu. Azor vyrazil z panelového domu
ven. Hasič seběhl dvě patra a ucítil silný kouř, sehnul se k zemi a plazil se dolů ze
schodů, když v tom uslyšel ránu jako hrom. Spadla na něj velká deska a omráčila
ho. Azor venku čekal na svého pána, ale pán nikde. Jeho láska k majiteli byla tak
velká, že Azor vběhl zpátky dovnitř a za rukáv pyžama hasiče odtáhl o jedno patro
níž, kde čekal muž, který psovi pomohl hasiče vynést. Po chvíli přijeli hasiči a
Pavel se probral. Velitel hasičů řekl, že měl štěstí, protože v patře, kde uvízl, nikdo
nebyl a nikdo by ho nevyprostil ze sutin zříceného stropu.
Hasič byl psovi vděčný a uvědomil si, že lepšího psa si hasič nemůže přát.
Jan Celta

Hasiči
Také u nás často požáry hrozí,
jejich vinou zemřou lidé mnozí.
Pojistkou tou hlavní, co tu máme,
jsou hasiči, které dobře známe.
Potřební jsou stále víc,
odvážní však bez hranic.
Celý den jsou připraveni k akci,
ta je jejich každodenní praxí.
Práce hasičů si vážit musíme,
chlapi jako oni býti zkusíme.
Požárů však méně přál bych nám
a jak k tomu přispět ? Vím už sám.
Jan Sýkora

Hořící popelnice
Byl čtvrtek, den jako každý jiný, šli jsme s kamarádem Honzou na hokejbal.
Asi po půl hodině jelo po ulici Bílovecká hasičské auto, které houkalo.Tak za
pět minut přijelo auto ke škole a pořád houkalo, hned jsme se za ním S Honzou
rozběhli. Auto zastavilo u školní jídelny. Jen jsme tam doběhli, tak hasiči
rychlým zásahem uhasili hořící popelnici. Byl to ten nejrychlejší hasičský
zákrok jaký jsem kdy viděl. Když oheň uhasili, zjistili, že v té popelnici byly
vyhozeny ohořelé plátěné pytle. Vůbec nikdo nevěděl, co v těch pytlích
doopravdy bylo. Celý den tam vyšetřovali policisté, protože je zavolali hasiči.
Museli tu popelnici odvézt, aby nikdo neporušil důkazy. Příští den byli všichni
zasahující hasiči na výpovědi, ale policisté nic nezjistili. Jen Pavel Havrlant si
vzpomněl na volajícího občana, který řekl, že viděl, jak trenér fotbalu hodil
nedopalek cigarety do té popelnice. Bylo to strašně zdlouhavé, ale nakonec se
vše vyřešilo, protože obsluha jídelny nám řekla, že v těch pytlích byly jen plasty.
Vše dopadlo dobře a všem se naštěstí nic nestalo.
Daniel Vatrt

Hasiči
Hasiči jezdí pro nehody,
ale jsou připraveni, do přírody.
Mají dlouhé hadice
připomínají nám Krakatice.
Všichni lidé křičeli,
aby hasiči už vyjeli.
Hasič se ptá,co se stalo,
auto do domu nabouralo.
Dům, který hoří,
většinou se také zboří.
Hoří nejen okenice,
ale také učebnice.
Všichni jsou zachráněni,
hasiči jsou vždy připraveni.
Lidem vždy pomáhají
a ty jim potom poděkují.
Martin Gaži

Požár
Jednou v noci jsem se vzbudil. Rozhlédl jsem se a uviděl jsem hustý dým. Svalil jsem se
z postele na zem, protože jsem si vzpomněl že nám říkali, že když bude hořet, musíme se
držet při zemi. Poté jsem se rozhlédl, odkud dým vychází. Dým vycházel ode dveří do
chodby. Připlazil jsem se ke dveřím a sáhl na ně, jestli nejsou teplé, protože když jsou dveře
studené, můžou se otevřít, naštěstí teplé nebyly. Tak jsem je opatrně otevřel, hustý dým mi
vlezl do očí, a tak jsem je rychle zavřel. Zavřel jsem oči a znovu otevřel dveře a začal jsem
volat: ,,VSTÁVAT HÓÓÓŘÍÍÍÍ!!“ abych vzbudil mamku s taťkou a sestrou. Poté co naši
přišli do pokojíčku, rychle jsem vzal telefon a volal hasiče. Naši se zatím snažili utišit moji
sestřičku, utěsnit dveře oblečením a dekami.
Z telefonu se ozvalo: ,,Haló! Hasičský sbor Opava, co se děje?“ Rychle jsem odpověděl:
,,U telefonu Šimon Janošec. Hoří v našem panelovém domě v Opavě Kylešovicích na
Liptovské ulici 24. Dále se ozvalo: „Co hoří.“Odpověděl jsem: „To nevím, všude je hodně
kouře. Pospěšte si prosím, jsme uvězněni v pokojíčku. Hasič řekl: „Už jedeme, běžte k oknu.“
Když jsem končil hovor, hořely už dveře. My se začali bát o život. Měli jsme strach, že hasiči
přijdou pozdě a z nás bude jen popel. Moje malá sestra pořád brečela, protože plameny už
šlehaly blízko nás, rodiče ji uklidňovali, že se nám nic nestane. V ten okamžik dovnitř vběhli
hasiči. Mě se sestrou vzali do náruče a odnesli pryč, dýchali jsme přes masky, přehodili přes
nás nehořlavé deky z lesklého materiálu.Venku nás posadili do sanitky a dali nám dýchací
přístroje. Moc jsem se bál o rodiče, ale za chvíli jsem viděl, že vyšli ze dveří v doprovodu
hasičů. Byli v pořádku, oddechl jsem si. Všechny nás odvezli do nemocnice. Nakonec jsme se
dozvěděli, že příčinou byl zkrat v elektřině.
Od té doby si myslím, že být hasičem je nesmírně důležitá práce.
Šimon Janošec

Naši hrdinové
Hoří velký starý dům,
zavoláme hasičům.
Hasiči už pospíchají,
jedou rychle, přednost mají.
Požár rychle zkrotit umí,
uhasí vždy kůlny, stromy.
Když na místo dorazí,
všechen oheň porazí.
Hasiči už hadice balí,
majitelé domů je chválí,
Děkují jim za jejich píli,
že se s ohněm potrápili.
Jakub Smija

Hořící dům
Jednoho dne jsem šel ze školy domů a najednou jsem zahlédl, jak hoří dům.
Hned jsem chtěl volat hasiče ,ale neměl jsem s sebou mobil. Sláva, hned vedle
mě stála telefonní budka. Okamžitě jsem vytočil číslo 150 a čekal jsem, až to
někdo zvedne. Nečekal jsem dlouho, po 10 vteřinách to někdo zvedl a řekl:
„Hasiči Opava, co si přejete?“ A já jsem se představil. Znovu se mě zeptal: „Co
se děje?“A já jsem mu odpověděl, že hoří. Zeptal se, kde hoří? A já mu
odpověděl, že na sídlišti 17.listopadu 88. Dál se mě zeptal, co hoří? Odpověděl
jsem mu, že hoří rodinný dům. A hasič se mě ještě zeptal,j estli jsou uvnitř
nějací lidé. A já mu odpověděl, že ano, řekl jsem mu, že tam jsou 3 osoby. Hasič
mi přikázal, že mám u hořícího domu počkat že hned přijedou. Jak řekli,tak
udělali. Za 2 minuty byly na místě. Hned 2 hasiči vběhli do domu zachránit
osoby a za10 minut byli zpět i se všemi osobami, vzali hadice a naplnili je
vodou z hasicího auta a začali hasit.Dům se jim podařilo uhasit.
Obyvatelé sice plakali, ale byli rádi, že neuhořeli. Tak hasičům poděkovali a
já byl rád, že všechno dobře dopadlo.
Vojtěch Otipka

Oheň dobrý sluha a zlý pán
Se sirkami jsem si hrával často jako dítě,
od táty jsem slýchával ,,Nehas, co nepálí tě“
Máma po práci mě hlídala
v práci dřina, tak si trochu pospala.
Hned jak usnula, šel jsem ven,
hrát si se sirkami a papírem
Škrtl jsem sirkou, odlétla jiskra
a malý plamínek se hned blýská.
Z plamínku stal se v mžiku plamen,
stejný jako z babiččiných kamen.
Máma vyběhla jenom v županu
Ptám se „Co na večeři dostanu?“
Z našeho domu zbylo jen pár ohořelých trámů,
díky hasičům žiji a mám tátu a mámu.
Město poskytlo nám ubytování v azylovém domě
oblečení dostali naši od sousedů pro mě.
Každé story chce happyend, jinak by to bylo o ničem,
tak tady ho tedy máte, budu hasičem.
Tento příběh na pravdě se nezakládá,
dům nám nezhořel a táta moudra nevykládá.
Robert Röhlich

Hasič Sam
Ve městě Opavě žily tři děti Tomáš, Matěj a Honzík. Matějova maminka měla obchod se
zbožím.
Jednou všichni tři přišli do obchodu a chtěli něco dobrého, ale Matějova maminka jim nic
nedala. Poprosila je: „Běžte mi prosím, natrhat jahody a pak vám dám něco dobrého.“ A tak
kluci šli na zahrádku. Honzík ty jahody trhal, ale vždycky si nějakou snědl. A pak mu Tomáš
řekl: „Honzo, nejez ty jahody, jsou od hlíny a bude ti špatně.“ Ale Honzíkovi to bylo jedno.
Potom Tomáš řekl , že už jim jede autobus. Honzík se chtěl projít. Tak Matěj s Tomášem jeli
autobusem a Honza šel pěšky. Cestou si chtěl odpočinout, uviděl studnu a sedl si na její okraj.
Netrvalo dlouho a do té studny spadl. Začal řvát o pomoc, ale nikdo ho neslyšel. Honzík se
domů nevrátil, maminka se strašně o něj bála a tak zašla do obchodu a zeptala se Matějovy
maminky. Matěj a Tomáš ji všechno vysvětlili, že Honzík šel pěšky a oni jeli autobusem.
Honzíkova maminka šla pro známého hasiče Sema a společně šli Honzíka hledat. Přišli ke
studni a uslyšeli Honzíkovo volání. Hasič Sem neváhal a skočil do studny a Honzíka vytáhl.
Maminka byla ráda, dala všem něco dobrého a všichni byli spokojeni.
Eva Beková

Požár v lese
Jednoho časného rána se vydala rodinka Kučerových do lesa na houby. Byli
přesvědčeni, že v lese přespí, a tak si s sebou vzali stan, zápalky na oheň,
zkrátka měli plné baťohy potřebných věcí. Nejpotřebnější byl však mobilní
telefon a zápalky, aby mohli rozdělat večer oheň.
První hříbek našel pán Kučera, a když se najde většinou první, tak to potom
jde jako po másle. Začalo se stmívat a Kučerovi měli plný koš hříbků. Začali
stavět stan a pan Kučera šel pro dříví. Když ho přinesl, tak ho naskládal do
ohniště, zapálil jej a šel spát. Ale udělal velkou chybu, za pár minut se rozhořel
celý les. Paní Kučerovou vzbudilo velké teplo, rozepla zip od stanu a viděla tu
pohromu. Ihned zavolala hasiče, ale bylo to už pozdě. Hasiči našli Kučery
usmažené v popelu. Než hasiči uhasili celí les, trvalo to dva dny.
A z toho si vezměte ponaučení, že od ohně se neodchází!
Matouš Vajda

Vaření čaje
Ve čtvrtém patře panelového domu žila čtyřčlenná rodina Horákových
maminka, tatínek, syn Dominik a dcera Ema.
Jednoho dne šla maminka s tatínkem na pracovní ples a na hlídání dětí se
rodiče domluvili s babičkou. Děti se s babičkou dívali na televizi a babička po
chvilce usnula. Dominik a Ema dostali žízeň, a tak si šli uvařit čaj. Postavili
konvici na sporák a vrátili se zpátky dívat na televizi. Po chvíli je přepadl
spánek, stejně jako před chvíli babičku, která spala jako dudek. Po nějakém čase
ucítili sousedi kouř. Šli se kouknout na chodbu a zjistili, že kouř vychází ze
dveří Horákových. A tak zabušili na dveře. Nikdo neotvíral, proto zavolali
hasiče. Hasiči po příjezdu evakuovali okolní byty, vyrazili dveře Horákových,
vynesli babičku s dětmi a uhasili požár. Jeden z hasičů dovedl babičku s dětmi
do přistavné sanitky.
Brzy po ošetření je pustili domů a řekli: ,,Příště si dávejte větší pozor!‘‘
Petra Konečná

Požár
Když jednou hasiči cvičili v posilovně, začala houkat siréna, že hoří
šatny.Neměli protipožární oblečení, ale civilní.
Než doběhli na místo, oheň se rozšířil na celé patro.Volali hasiče z jiného
města, ale jejich tým měl havárii. Za tři minuty hořela celá stanice. Přibližně
devět hasičů uteklo a běželo k jednomu miliardáři, který měl své hasičské auto,
bylo zrovna plné pěny. Dostali auto a jeli městem a ohlašovali: ,,Všichni ,kdo
mají čas „ať se dostaví k řece!“ Dali lidem kýble s vodou. MHD je dopravilo ke
stanici a auto začalo vypouštět látku. Oheň byl za půl hodiny uhašen. Lidé
dostali placené volno. Z trosek smutně vytahovali své spolupracovníky. Všichni
byli spáleni. Museli sehnat nové zaměstnanci. A za pět let bylo vše opraveno.
A opět fungovalo vše tak, jako před šesti lety.
Radim Gibes
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