
Zpráva o �innosti mládeže v roce 2004 
 
 Stejn� jako v létech minulých pat�ila práce s mládeží v našem sboru ke 
st�žejním �innostem i v práv� uplynulém roce 2004. P�ípravám na sout�že, 
odborné p�íprav� družstev i samotné ú�asti v sout�žích bylo v�nováno mnoho 
pilné a usilovné práce. Nyní budete mít možnost se dozv�d�t to, jaká tato práce 
p�inesla naší organizaci výsledky.  
 V roce 2004 se �lenská základna kolektivu mladých hasi�� a dorostu 
pom�rn� stabilizovala, zejména pokud hovo�íme o družstvu mladších a dorostu. 
Naopak družstvo starších se potýkalo s výkyvy �lenské základy. V pr�b�hu celé 
sezóny jsme byli nuceni družstvo neustále dopl�ovat. Nezkušenost nov� 
p�íchozích se negativn� projevila na výsledcích celého družstva. P�esto se zdá, že 
se situace postupn� stabilizuje a družstvo starších znovu získá sílu k úsp�šné 
reprezentaci našeho sboru, na kterou jsme vždy byli zvyklí.  
 V uplynulém roce docházelo do všech t�í sout�žních družstev 32 mladých 
hasi�� a dorostenc�. Tento fakt m�že být pot�šitelný z hlediska nár�stu budoucí 
hasi�ské generace. Naší organizaci však tato skute�nost komplikuje život v tom, 
že neustále nar�stají náklady na p�ípravu této mladé generace a ve srovnání 
s jinými organizacemi tak naše organizace na výchovu mladé hasi�ské generace 
v podstat� doplácí.  
 V pr�b�hu sezóny se vedení družstva mladších ujaly Marie Martínková a 
Dana Francová, které tak nahradily odstupující Marii Šubrtovou. Na poli 
p�ípravy nových vedoucích organizace u�inila významný krok v tom, že na letní 
škole instruktor� získal dorostenec Václav Novotný kvalifikaci vedoucího 
mládeže. Tuto funkci bude moci vykonávat po dosažení v�ku 18 let. Doufejme, 
že na poli odborné práce s mládeží bude naší organizaci p�ínosem. 
 Nyní však již ke konkrétní �innosti jednotlivých družstev. 
 Tradi�ní zahajovací závod požárnické všestrannosti se konal 18. �íjna 
2003 v Rokytnici v Orlických horách. Nov� sestavené družstvo obsadilo v tomto 
závod� 11. místo, což bylo možné p�i�íst za�áte�nické nezkušenosti.  
V dalším období se družstvo zam��ilo na odbornou �ást p�ípravy, ve které se 
seznámilo se stru�nou historií našeho sboru a se základy požární prevence. 
Krom� toho zajížd�lo družstvo do bazénu v Dobrušce, kde si vylepšovalo 
fyzickou kondici. Dlouhé zimní období již tradi�n� využíváme k technické 
p�íprav�, která v lo�ském roce tradi�n� probíhala v t�locvi�n� v Dob�anech. 
Technická p�íprava byla zam��ena zejména na nácvik štafety požárních dvojic a 
požárního útoku.  



Jarní p�íprava mohla být díky p�íznivému po�así zahájena na po�átku m�síce 
dubna. V tomto období se také n�kolikrát projevil problém s docházkou �len� 
družstva na p�ípravné sch�zky uvedený již výše. Díky špatnému po�así a 
problém�m s technikou se ovšem nepoda�ilo dostate�n� nacvi�it požární útok, 
který se tak stal nejslabší disciplinou družstva. P�es veškeré problémy však 
družstvo nezadržiteln� sm��ovalo k okresnímu kolu hry Plamen. Toto se konalo 
ve dnech 29. – 30. kv�tna 2004 ve Vamberku. Družstvu se v této sout�ži da�ilo 
se st�ídavými úsp�chy a v n�kterých disciplínách družstvo nenápadn� „vystr�ilo 
r�žky“. Nejv�tší ztrátou bylo 15. místo v požárním útoku. Zejména díky dob�e 
zvládnutému požárním útoku CTIF se však družstvo posouvalo ve výsledkové 
listin� sm�rem nahoru. Ve štafet� 4 x 60 metr� dokonce zab�hlo nejlepší b�žecký 
�as. Chyba v záv�ru této štafety však znamenala diskvalifikaci a celkové 7. místo 
v této disciplín�. P�es tuto nepovedenou disciplínu se družstvo po prvním dnu 
posunulo na 5. místo s výhledem na lepší umíst�ní v disciplínách druhého dne. 
Štafeta požárních dvojic, která tento den zahajovala nám ud�lala nejv�tší radost, 
kdy družstvo dokázalo udržet krok se mnohem staršími konkurenty a obsadilo 
v ní s minimální ztrátou 4. místo. O celkovém umíst�ní tak musela rozhodnout 
štafeta CTIF, ve které si družstvo v��ilo. Zakopnutí na p�ekážce a 10 vte�in 
penalizace však vše zhatilo a družstvo se tak trochu zklaman� muselo smí�it s 5. 
místem. Nutno však dodat, že v sou�asné konkurenci a v�kovému složení 
družstva nebylo možné lepšího umíst�ní dosáhnout. Zejména výsledky 
v b�žeckých disciplínách nás napl�ují optimismem do budoucna. 
 Jelikož cvi�ení d�lá mistra, vydalo se družstvo na pohárovou sout�ž 
hasi�ské mládeže do Opo�na. Zde pot�šilo zejména zlepšením výkonu 
v požárním útoku. Celkovým sou�tem �as� zde družstvo obsadilo 9. místo.  
 V polovin� prázdnin p�isp�lo družstvo dalším dílem k rozvoji mezinárodní 
spolupráce – ú�astí na dalším ro�níku Her bez hranic, který se konal ve 
slovenském Bystrém. Zde obsadilo 5. místo. Doufejme, že v p�íštím ro�níku na 
domácí p�d� své umíst�ní výrazn� vylepší.  
 Novou sezonu zahájilo družstvo starších zahajovacím závodem požárnické 
všestrannosti ve Valu, ve kterém obsadilo v uvozovkách tradi�ní 12. místo. 
Poslední sout�ží minulého roku byl závod požárnické všestrannosti v Mezilesí. 
Zde družstvo obsadilo 21. místo v konkurenci 53 družstev. Více než výsledek 
nás v tomto závod� pot�šila pochvala organizátor� za vzorné vystupování našeho 
družstva.  
 Již n�kolik let m�žeme s pot�šením konstatovat, že v naší organizaci 
aktivn� p�sobí družstvo mladších, které se doufejme v budoucnu stane 



nástupcem sou�asného družstva starších. Do družstva mladších docházelo 
v uplynulém roce 14 mladých hasi�� ve v�ku 6 – 10 let. Spole�n� s družstvem 
starších se mladší družstvo zú�astnilo zahajovacího závodu požárnické 
všestrannosti v Rokytnici, ve kterém obsadilo 4. místo. Vytvo�ilo si tak dobrý 
základ pro jarní �ást sout�že. V té ziskem jednoho 1., jednoho 3., dvou 4., 
jednoho 5. a jednoho 7. místa obsadilo celkov� výborné 3. místo. Udrželo tak 
dobrou úrove� z minulých let, což je bezesporu zásluha všech t�í vedoucích, 
které se na p�íprav� podílely. Po letní p�estávce družstvo neusnulo na vav�ínech a 
na své dobré výsledky z minulého ro�níku navázalo 4. místem v závodu 
požárnické všestrannosti ve Valu. 
 Velké nad�je vkládala naše organizace i do obnoveného družstva 
dorostenc�. M�žeme s uspokojením prohlásit, že toto družstvo tyto nad�je 
úsp�šn� napl�ovalo. B�hem zimního období družstvo pravideln� zajížd�lo do 
t�locvi�ny v Olešnici, kde se v�novalo zejména zvyšování fyzické kondice. Bez 
dobré fyzické výkonnosti totiž dnes v sout�žích požárního sporu usp�t nelze.  
 Svoji výkonnost si družstvo p�ijelo vyzkoušet poprvé 15. kv�tna 2004 na 
sout�ž 14. a 15. okrsku do Deštného. Zde se družstvo s v�kovým pr�m�rem 15 
let úsp�šn� popralo se staršími �leny a obsadilo 6. místo se ztrátou 5 sekund „na 
bednu“.  
 Den poté ho však �ekala mnohem významn�jší sout�ž – okresní kolo 
celoro�ní �innosti dorostu v Kvasinách. V sout�ži podalo družstvo dobrý výkon, 
který je p�íslibem zejména do budoucna. V sout�ži 100 m p�ekážek obsadilo 2. 
místo s rozdílem 1,5 s a ve štafet� 4 x 100 m rovn�ž 2. místo o 8 setin vte�iny. 
V požárním útoku, který by doprovázen spory o použití pravidly schválené 
techniky družstvo zvít�zilo, podobn� jako v testu odborných znalostí. P�esto však 
družstvo obsadilo 2. místo a do další fáze sout�že nepostoupilo.  
 Hlavní �inností družstva b�hem uplynulého roku tak byla pravidelná ú�ast 
v seriálu sout�ží v požárním útoku Podorlická liga. Výsledky družstva v tomto 
seriálu byly následující. 
 
Rájec  8. místo 
Dobré  12. místo 
Dobruška  9. místo 
Opo�no  6. místo 
Kvasiny 13. místo 



Celkov� družstvo v tomto seriálu obsadilo 13. místo. �ímž však ú�ast v tomto 
seriálu nejvíce družstvu prospívá, jsou neocenitelné zkušenosti. Ty budou 
doufejme ve spojení s intenzivní zimní p�ípravou vést k o�ekávanému úsp�chu.  
 Zahajovací závod se konal spole�n� s kategorií mladých hasi�� ve Valu. 
Družstvo do tohoto závodu odstartovalo s odhodláním zvít�zit. I za�átek celého 
závodu potvrzoval jeho ambice. Úmyslné potrhání zna�ení dorostenecké trati 
však zma�ilo nejen dobrý výsledek našeho družstva, ale i závod samotný, který 
musel být anulován. Špatnou náladu si družstvo dorostu napravilo o týden 
pozd�ji v podobném závod� v Mezilesí, ve kterém suverénn� zvít�zilo.  
 Všechna sout�žní družstva vedou o své �innosti pravideln� dopl�ovanou 
kroniku a dokumentace o jejich �innosti je zve�ej�ována na internetové stránce 
sboru. 
 P�estože by z p�edchozí �ásti zprávy mohl vzniknout dojem, že se nám vše 
na poli práce s hasi�skou mládeži vícemén� da�ilo, musíme sebekriticky 
konstatovat, že tomu tak není.  
 N�kte�í �lenové vedení organizace doposud nevzali na v�domí význam 
této práce a proto jej stále zleh�ují. Ani v uplynulém roce se nepoda�ilo zavést 
optimální systém financování d�tského kolektivu. Bohužel se nám nepoda�ilo 
navázat ani funk�ní spolupráci s holandskými hasi�i, o kterou usilujeme již 
n�kolik let. Na poli mezinárodní spolupráce se organizace dostala do proudu 
zcela jiných zájm� než hasi�ských. Vzhledem k tradi�ní kvalit� práce s mládeží 
v naší organizaci toto není nutné nadále trp�t a je nezbytné se vrátit zp�t na 
pozice partner� dalších organizací. Pouze vzájemn� rovné partnerství m�že být 
partnerstvím s výhledem do budoucna.  
 Záv�rem této zprávy je t�eba pod�kovat za celoro�ní �innost mládeže 
vedoucímu kolektivu Michalu Dusílkovi, pomocným vedoucím Marii Šubrtové a 
Marii Martínkové. Pod�kování je t�eba vyslovit i Ji�ímu Tomášovi mladšímu i 
staršímu, Josefu Machovi mladšímu, Zden� Tomášové, Josef Dusílkovi, bez 
jejichž pomoci by nebylo možné realizovat �innost kolektivu mladých hasi�� ve 
výše uvedeném rozsahu. D�kujeme tímto i sponzor�m d�tského kolektivu, 
t�lovýchovné jednot� Sokol v Dob�anech, Základní škole v Olešnici a všem, 
kte�í svým dílem p�isp�li k úsp�šné práci s mladou generací v uplynulém roce. 
                     


