Oslavy dětského dne v Lánech

Společenská kronika
V červnu slaví významné životní jubileum
80 let pan Miroslav Jičínský z Lánů
a 60 let paní Hana Málková z Lánů.
Přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohody.

Okrskové cvičení Rozhovice 2012

V sobotu 2. června 2012 se na
prostranství u hasičské klubovny konaly oslavy dětského
dne. Organizaci dětského dne,
včetně cen a pohoštění pro děti, zajišťovali členové Sboru

dobrovolných hasičů Lány.
Pro děti byly připraveny soutěže ve zručnostech a dovednostech, jako například shazování protivníka z kladiny,
chytání zlatých rybek, házení
míčků, chůze na chůdách,
shazování kuželek apod. Za
úspěšné provedení jednotlivých disciplín byli soutěžící
odměněni cenami, které si vylosovali v osudí. Po ukončení
soutěží byl zapálen táborový
oheň, kde si děti opékaly špekáčky.
Děkujeme všem členům
SDH Lány i ostatním , kteří pomáhali s přípravou dětského
dne.

V sobotu 26. května 2012 se v
obci Rozhovice na vedlejším
fotbalovém hřišti konala
okrsková soutěž v útoku
hasičských družstev. Nastoupené účastníky přivítal starosta obce Rozhovice pan Milan Stejskal, starosta okrsku
pan Roman Podloucký a vedoucí rozhodčích pan Jiří Pochobradský, který všem připomněl pravidla soutěže. Našemu družstvu v nekompletní
sestavě pod vedením Roberta
Marxe nevyšlo vše dle představ. Přesto jsme s umístěním
spokojeni. Po nešťastném prvním útoku se nám podařilo
druhé kolo a v celkovém pořadí jsme obsadili páté místo.
Konečné pořadí:
1. místo
SDH Třibřichy II.

2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo

SDH Bylany II.
SDH Rozhovice
SDH Třibřichy I.
SDH Lány
SDH Bylany I.

družstvo SDH Lány
strojník
Petr Honek
sání
Martin Pištínek
Petr Pištínek
rozdělovač Tomáš Velinský
proudy
Jakub Šrankota
Robert Marx
Martin Kopecký

IV. ročník turnaje v malé kopané „MÁJOVÝ STANLEY – CUP Lány 2012“
V sobotu 19. května 2012 se konal na fotbalovém hřišti u klubovny již čtvrtý ročník turnaje v malé kopané „MÁJOVÝ
STANLEY – CUP Lány 2012“
Myšlenku uspořádání turnaje
a následně jeho celou organizaci připravili manželé Peter a
Petra Nagele. Pro turnaj byla
stanovena pravidla hry, se
kterými byli všichni účastníci seznámeni a museli se jimi
řídit. Z nových pravidel zde
uvádíme ty, která nejsou běžná. Pravidlo č.3. Zákaz kouření a popíjení alkoholu v průběhu hry. Pravidlo č.5. Žlutá
karta znamená, že ten, kdo

fauluje, musí poškozenému
platit panáka. Pravidlo č.6.
Červená karta znamená, že
ten, kdo fauluje, musí celému
týmu poškozených platit panáka. Pravidlo č.10 Kdo vlastní falešné zuby, musí je vyndat před zápasem.
Funkce rozhodčího se ujal
sám autor myšlenky pořádání
turnaje Peter Nagele s pomocníkem Jardou Lamberským.
Turnaj zahájil slavnostním
projevem starosta hasičů Láďa Dvořáček, který přivítal
všechny účastníky turnaje a
popřál jim hodně sportovních
úspěchů.
Starším účastníkům turnaje popřál, aby se ve
zdraví dožili předávání pohárů a nebylo nutné volat záchranku nebo v horším případě pohřební službu pana
Tomáše Dvořáčka.
Vlastní turnaj byl rozlosováním a hrálo se systémem
každý s každým 2 x 5 minut. V
případě remízy se přistoupilo
k samostatným nájezdům,
které musely rozhodnout o vítězi. Složení družstev bylo stanoveno losem týden před zahájením turnaje.
Složení družstev:
družstvo Bejčci
Martin Pištínek
Milan Komárek
Daniela Basárová
Libor Kopecký
družstvo Intelektuálové

Dráža Kopecká
Petr Honek
Honza Hodic
Hanďa Málková
družstvo Smrťáci
Soňa Svobodová
Jarda Šantrůček
Milan Hronek
Tomáš Dvořáček
družstvo Státníci
Petra Nägele
Lukáš Chlíbek
Vláďa Dymák
Renata Basárová
družstvo Rumáci
Ivan Kopriva
Mirek Pinke
Petr Pištínek
Zuzana Dymáková
Po dlouhých a těžkých bojích bylo konečné pořadí družstev následující:
1. místo
družstvo Smrťáci
2. místo
družstvo Bejčci
3. místo
družstvo
Intelektuálové
4. místo
družstvo Státníci
5. místo
družstvo Rumáci
Celý turnaj byl provázen
perfektní náladou všech zúčastněných hráčů i přihlížejících diváků. Rádi bychom na
tomto místě poděkovali všem
organizátorům a hráčům za
perfektní akci a doufáme, že
bude tato tradice dále pokračovat.

