
Zpráva o �innosti mládeže v roce 2001 
 
 I v roce 2001 pat�ila práce s mládeží ke st�žejním moment�m v život� naší 
organizace. Po období, kdy v rámci naší organizace p�sobilo pouze družstvo 
starších žák�, se v uplynulém roce poda�ilo pln� zapojit do �innosti i družstvo 
žák� mladších, které posléze absolvovalo celý ro�ník hry Plamen.  
 Družstvo starších vstupovalo do roku 2001 s p�edsevzetím, vybojovat si 
vít�zství v okresním kole sout�že Plamen a tím i právo reprezentovat náš okres v 
krajském kole této hry. První d�ležitý krok u�inilo již v závod� požárnické 
všestrannosti v �esticích, kde obsadilo 1. místo.  
 Zimní p�íprava se již tradi�n� odehrávala v t�locvi�n� v Dob�anech a byla 
zam��ena, zejména na zdokonalení technických disciplín, ve kterých se kolektivu 
starších v p�edchozích ro�nících p�íliš neda�ilo.  
 Intenzivní p�íprava na sout�že je v naši organizaci spojena již tradi�n� s 
jarními m�síci. V tomto období se družstvo starších schází pravideln� t�ikrát 
týdn� a intenzivn� se p�ipravuje na jarní sout�že. 
  První sout�ží, které se družstvo starších zú�astnilo byla sout�ž o pohár 
starosty SDH v Nízké Srbské v okrese Náchod, která se konala 6. kv�tna 2001. 
P�i první ú�asti v této sout�ži družstvo doplatilo na neznalost místních podmínek 
a obsadilo 7. místo. Výsledek z této první v�tší sout�že v roce 2001 nenapl�oval 
družstvo p�ehnaným optimismem.  
 Rozhodujícím m��ením sil však m�lo být okresní kolo sout�že Plamen, 
které se konalo v Li�n� ve dnech 25. - 27. kv�tna. Družstvo v této sout�ži podalo 
vyrovnané výkony a zasloužen� zvít�zilo. Dobrého výsledku v sout�ži 
jednotlivc�  dosáhla Martina Macková, která zvít�zila a Adéla Sv�tlíková, která 
obsadila 3. místo.  
 Oblastní kolo hry Plamen se konalo ve dnech 15. - 16. �ervna 2001 v 
Holicích. Pro sou�asné družstvo starších to byla první ú�ast v oblastním kole. 
P�esto se však družstvo nezaleklo této významné sout�že a podalo v jejím 
pr�b�hu n�kolik dobrých výkon�. Rozdíl ve fyzické výkonnosti vzhledem k 
ostatním družstv�m, který se projevil zejména v b�žeckých disciplínách však 
družstvo odsunul na kone�né 7. místo. P�esto však s ú�astí družstva v oblastním 
kole m�žeme vyslovit spokojenost.  
 Již n�kolik let se družstvo starších zú�ast�uje sout�že O pohár hasi�ské 
mládeže v Opo�n�. Ta se uskute�nila 23. �ervna 2001. Družstvo, které již 
p�sobilo unaveným dojmem,  obsadilo v této sout�ži 4. místo. Touto sout�ží je 



tradi�n� zakon�ován celý ro�ník práce kolektivu. Uplynulý rok byl však 
vyjímkou. 
 Ve dnech 28. - 31. �ervence 2001 se konal 4. ro�ník Mezinárodní sout�že 
mladých hasi�� v disciplínách CTIF a 2. ro�ník Her bez hranic. V této sout�ži, 
které se zú�astnilo celkem 12 družstev,  obsadilo družstvo starších 1. místo.   Odm�nou za dobré výsledky družstva starších byl družstvu zájezd k partner�m na Slovensko. Zde kolektiv
Slovenské republice 1. a 2. místo. Poté se již družstvo vydalo sm�rem na východ. 
B�hem zájezdu navštívilo Bardejov, Košice, Zemplínskou Šíravu, Vysoké Tatry 
a Valašsko.  
 Stejn� jako každý rok, bylo podzimní období v�nováno p�íprav� na 
zahajovací závod požárnické všestrannosti. V rámci této p�ípravy se družstvo 
zú�astnilo Závodu požárnické všestrannosti v Mezilesí, kde obsadilo 12. a 17. 
místo.  
 Zahajovací závod požárnické všestrannosti se konal za chladného po�así 
27. �íjna 2001 ve Vamberku. Zde se již družstvu da�ilo mnohem lépe a jeho 
hlídky zaznamenaly 1. a 4. místo. Celkové 1. místo, se kterým družstvo starších 
vstupuje do jarní �ásti sout�že, dává nad�je na celkové dobré umíst�ní v celém 
ro�níku sout�že Plamen.  
 Jak již bylo zmín�no v úvodu, poda�ilo se v uplynulém roce uvést v život i 
družstvo mladších. 
 Jeho vedení se po období zmatku, nejistoty a mylných p�edstav o jeho 
funkci a úkolech ujala Marie Šubrtová, která jej p�ivedla až k první významné 
sout�ží, kterou byl Pohár starosty SDH Nízká Srbská, kde družstvo obsadilo 
vynikající 3. místo.  
 Toto umíst�ní bylo dobrou motivací pro ú�ast  v okresním kole sout�že 
Plamen. Zde družstvo mladších obsadilo celkové 4. místo, když p�i rovnosti bod� 
rozhodoval o umíst�ní na p�edních místech výkon v požárním útoku.  
 Spole�n� s družstvem starších se družstvo mladších zú�astnilo 
Mezinárodní sout�že CTIF, kde obsadilo 12. místo.  
 Do nového ro�níku hry Plamen vstoupilo družstvo oslabeno o dv� své 
opory, které dovršily v�kový limit pro kategorii mladších. Absence t�chto opor 
se projevila zejména v p�íprav� a pr�b�hu zahajovacího závodu požárnické 
všestrannosti. Hlídky mladších obsadily v tomto závod� 12. a 17. místo. S 
celkovým 10. místem nem�žeme být i p�es uv�dom�ní si problém�, které se v 
tomto v�ku projevují, spokojeni. V následující p�íprav� je t�eba u�init vše pro 
zlepšení tohoto výsledku v jarní �ásti sout�že.  
 Problémy spojené s v�kem �len� družstva však nejsou jediné problémy, se 
kterými se družstvo mladších potýká. Jedním z hlavních problém� je neú�ast 



družstva ve v�tším po�tu sout�ží, ve kterých se sbírají tolik pot�ebné zkušenosti. 
S tímto souvisí i problém pravidelné docházky na sch�zky družstva. Zde je nutno 
apelovat zejména na rodi�e tak, aby došlo ke zlepšení tohoto stavu.  
 P�es výše uvedené problémy je nutné vyzdvihnout fakt, že v naši 
organizaci pracují dv� sout�žní družstva, což je stav, na který jsme po léta nebyli 
zvyklí.  
 Ob� dv� sout�žní družstva vedou o své �innosti pravideln� dopl�ovanou 
kroniku a dokumentace o jejich �innosti je zve�ej�ována na internetové stránce 
sboru. 
 V uplynulém roce se dále rozvíjela mezinárodní spolupráce na poli 
hasi�ské mládeže. Námi po�ádané sout�že v disciplínách CTIF se zú�astnila 
družstva ze Slovenska, Polska a N�mecka. Dalším po�inem této dynamicky se 
rozvíjející spolupráce by m�la být ú�ast našich družstev na dvou sout�žích v 
zahrani�í, které se budou konat v letních m�sících v N�mecku a Polsku. V 
poslední dob� se poda�ilo navázat spolupráci s dobrovolnými hasi�i z 
holandského Amsterodamu. Doufejme, že i tato spolupráce se bude rozvíjet 
podobným zp�sobem.  
 Záv�rem této zprávy je t�eba pod�kovat za celoro�ní �innost mládeže 
vedoucímu kolektivu Michalu Dusílkovi, pomocným vedoucím Marii Šubrtové a 
Josefu Dusílkovi. Pod�kování je t�eba vyslovit i Ji�ímu Tomášovi mladšímu i 
staršímu, Zden� Tomášové, Ev� Mackové a Janu P�ibylovi, bez jejichž pomoci 
by nebylo možné uskute�nit zájezd mladých hasi�� na Slovensko. Je t�eba 
vyzdvihnout i práci všech, kte�í p�isp�li k zorganizování a dobrému pr�b�hu 
po�ádané Mezinárodní sout�že CTIF. D�kujeme tímto i sponzor�m d�tského 
kolektivu, t�lovýchovné jednot� Sokol v Dob�anech a všem, kte�í svým dílem 
p�isp�li k úsp�šné práci s mladou generací v uplynulém roce. 
                     


