
Zpráva o činnosti mládeže v roce 2006 
 

I v právě uplynulém roce 2006 patřila činnost s dětmi a mládeží mezi to 
nejúspěšnější, co bylo v naší hasičské práci vykonáno. Stalo se tak díky 
velkému množství odvedené práce, značné míře nadšení a překonání překážek, 
které jsme si často vytvořili sami ve své vlastní organizaci. Pojďme se tedy nyní 
konkrétně společně seznámit s jednotlivými úspěchy, ale i nezdary. 
Právě uplynulý rok 2006 byl zlomovým, co se členské základny kolektivů týče. 
Po mnoha letech, kdy jsme se spíše zamýšleli nad nedostatkem aktivních členů 
v soutěžních družstvech, se v podzimním období počet členů rozrostl natolik, 
že dovolil vytvoření nového družstva starších. Ke konci minulého roku tak 
v naší organizaci působilo 35 mladých hasičů a dorostenců. Podařilo se upravit 
i vztahy s dětským domovem v Sedloňově, který by se v budoucnu mohl stát 
základnou našeho sboru. Nesmíme však usínat na vavřínech, právě naopak. 
Další propagací naší práce chceme získat nové členy pro obnovu družstva 
mladších, které na podzim loňského roku ukončilo svoji činnost.  
Základním předpokladem kvalitní práce s mládeží je zajištění kvalifikovaného 
vedení jednotlivých družstev. V roce 2006 se nám podařilo rozšířit kvalifikaci 
některý členů kolektivu dorostu absolvováním školení pořádaných okresních 
sdružením. Ke konci roku 2006 tak máme ve své organizaci 4 kvalifikované 
vedoucí mládeže a 2 instruktory. Vedle nezbytné teoretické přípravy se noví 
vedoucí postupně zapojují do běžné práce s kolektivy. 
Nyní již ke konkrétní činnosti jednotlivých družstev 
V existujícím družstvu mladších působilo v uplynulém roce celkem 12 dětí. 
Všechny se aktivně zapojily do pořádaných soutěží. V tradičním zahajovacím 
závodě požárnické všestrannosti, který se konal v Houdkovicích, obsadila 
zúčastněná hlídka 6. místo, což bylo trochu za očekáváním. V jarní části 
přípravy se družstvo potýkalo s problematickým zajištěním jednotlivých 
tréninků. Mnoho členů družstva totiž nedochází pouze do našeho kroužku, ale i 
do kroužků jiných. Ve spolupráci s družstvem starších se však podařilo všechny 
problémy překonat a družstvo dostatečně připravit na okresní kolo hry Plamen. 
Toto se konalo ve dnech 26. – 28. května 2006 v Jílovicích. V této soutěži 
podalo družstvo výborné výkony a ve všech disciplínách kromě štafety 4 x 60 
metrů vybojovalo 1. místa. Ve zmíněné štafetě pak obsadilo 2. místo. Výrazně 
potěšil i výsledek v požárním útoku, kde byl čas těsně nad 30 s srovnatelný i 
s mnohými výkony kategorie starších. Družstvo celkově obhájilo loňské 
vítězství a důstojně tak ukončilo své působení v kategorii mladších.  V soutěži 



jednotlivců pak obsadili Ondřej Matouš 11., Václav Dyntar 15., Daniel Jára 17. 
a Filip Kratochvíl 27. místo. V rámci přípravy na okresní kolo se družstvo 
zúčastnilo i soutěže v požárním útoku ve Valu, kde zvítězilo. V měsíci červenci 
se družstvo zúčastnilo pokračování Her bez hranic v polském Lewíně, kde 
obsadilo celkové 5. místo. Touto soutěží tak činnost družstva mladších v naší 
organizaci po 6 úspěšných letech prozatím skončila.  
Družstvo starších vstoupilo do nového ročníku hry Plamen rovněž účastí 
v zahajovacím závodě požárnické všestrannosti v Houdkovicích. Zde obsadilo 
celkové 8. místo. Další část přípravy neprobíhala tentokrát v tělocvičně 
v Dobřanech, protože zajíždět do tělocvičny se čtyřmi dětmi se zkrátka a dobře 
nevyplatilo. Vše tak záviselo na jarní přípravě. Přestože v této pro nás 
v posledních letech problematické činnosti došlo ke zlepšení, některé nešvary 
přetrvaly. K tomu bohužel přispěli i někteří rodiče. Co jsi myslet o rodičích, 
kteří vědí o termínu soutěže s dostatečným předstihem a dva dny před soutěží 
dítě omluví s tím, že jede na jinou akci ve stejném termínu. Přes všechny 
problémy se nakonec podařilo družstvo starších do okresního kola hry Plamen 
zapojit. Zde družstvo podalo výkony v rámci svých možností a obsadilo 4. 
místo za družstvy, která tvoří špičku okresu již několik let. Potěšila nás i 3. 
místa Markéty Dyntarové a Martina Štainera a 13. místo Marka Dušky 
v soutěži jednotlivců.  
Do podzimní části roku i nového ročníku hry Plamen se zapojilo nové družstvo 
starších vzniklé z bývalého družstva mladších. První soutěží nového družstva 
byl zahajovací závod požárnické všestrannosti, který se konal 14. října 
v Černíkovicích. Zde družstvo doplatilo na nedostatek zkušeností a obsadilo až 
13. místo. Družstvo však má dostatek předpokladů k úspěchu v jarní části 
soutěže. Z termínových důvodů se bohužel žádné z našich družstev nemohlo 
zúčastnit tradičního závodu požárnické všestrannosti v Mezilesí. Do budoucna 
však chceme zajistit pravidelnější účast našich družstev na soutěžích 
pořádaných OSH Náchod. Dvě soutěže pořádané na území našeho okresu 
během celého roku jsou totiž málo.  
V posledních letech jsme si zvykli na to, že největších úspěchy co se mládeže 
týče, zaznamenáváme u družstva dorostenců. Jsme rádi, že tomu nebylo jinak 
ani i v roce 2006. Podobně jako družstva mladších a starších se i družstvo 
dorostenců zúčastnilo zahajovacího závodu požárnické všestrannosti 
v Houdkovicích, kde obsadilo 1. místo. Zimní část přípravy probíhala ve 
spolupráci s atletickým oddílem TJ Dobruška střídavě v tělocvičně v Dobrušce 
a ZŠ Náchod – Plhov. Celá tato část byla zaměřena na zlepšení běžeckých a 



technických dovedností. Vše směřovalo k první soutěži v novém roce, kterou 
byla „Jablonecká hala 2006“ v Jablonci nad Nisou. Tato soutěž byla tréninková 
a jednotlivci i obě štafety získali umístění v dolní polovině výsledkové listiny. 
Rychlý odchod zimy pak umožnil důkladnou přípravu na jarní soutěže. První 
příležitostí k prokázání úspěšnosti této přípravy byla okrsková soutěž 
v Ohnišově, která se konala 13. května 2006. Zde družstvo zejména díky 
dobrému výkonu ve štafetě obsadilo 1. místo. Na druhý den se družstvo vydalo 
na mnohem důležitější soutěž, kterou bylo okresní kolo celoroční činnosti 
dorostu v Kvasinách. Zde družstvo nepřipustilo jakékoliv zaváhání a obhájilo 
loňské vítězství. V klidu se tak mohlo připravovat na krajské kolo, kde chtělo 
obhájit loňský úspěch, a znovu reprezentovat náš kraj na Mistrovství České 
republiky. Krajské kolo se konalo 10. června 2006 v Nové Pace. K obhajobě 
vítězství vykročilo družstvo již v první disciplíně, štafetě 4 x 100 m, kde 
zvítězilo. Na úspěšný začátek navázalo i v bězích jednotlivců, kde padla první 
„18“ u Václava Novotného, a i výkony ostatních přispěli k dalšímu 1. místu. 
Protože ani v testu odborných znalostí družstvo nezaváhalo, vstupovalo do 
závěrečné disciplíny se slušným náskokem 5 bodů. Před závěrečnou disciplínou 
bylo cítit u družstva napětí, protože k celkovému vítězství bylo v těch chvílích 
opravdu blízko. Slibně rozběhnutý požární útok však zabrzdila technická 
závada na rozdělovači, která požární útok na dlouhé sekundy přerušila a 
zapříčinila 5. místa v této disciplíně. Odměnou tak byl alespoň potlesk 
přihlížejících fanoušků. Dobrá věc se nakonec podařila. Přes zaváhání 
v požárním útoku se podařilo vybojovat celkové vítězství v krajském kole a tím 
otevřít i cestu na Mistrovství České republiky do Liberce. V rámci přípravy na 
toto mistrovství se družstvo zúčastnilo okresního kola soutěže v požárním 
sportu dospělých, kde obsadilo 2. místo. Poté již vše směřovalo k soutěži 
v Liberci, 1. a 2. července 2006. Po trochu nervózní přejímce materiálu a 
dopoledním tréninku se vše rozběhlo naplno v odpoledních hodinách štafetou 4 
x 100m. Za bouřlivé atmosféry, kdy prakticky nebylo slyšet vlastního slova, 
dosáhlo družstvo vynikajícího času 63,08 a zařadilo se na trochu překvapivé 5. 
místo. Tento moment překvapení možná způsobil po chvílích radosti i největší 
zklamání letošní sezóny. Chyba v testu odborných znalostí znamenala konec 
všech nadějí na medaili a sestup na průběžné 11. místo po prvním dnu. Do 
druhého dne vstupovalo družstvo plné zklamání z předchozího dne. V třetí 
disciplíně soutěže, bězích jednotlivců, podalo družstvo solidní výkon a 
obsadilo v ní 6. místo. Ve zlepšené náladě pak družstvo zakončilo celou soutěž 
4. místem v požárním útoku. Celkově vyrovnané výkony pak družstvo 



posunuly na celkové 7. místo na Mistrovství republiky. Za toto umístění by 
družstvo bylo v loňském roce nesmírně vděčné, letos však převládalo zklamání. 
Letos bylo skutečně na víc a medaile visely velmi nízko. Letní část sezóny 
trávilo družstvo na převážně „cvičných“ soutěžích v rámci seriálu soutěží 
Českého poháru v běhu na 100 m jednotlivců. Zde stojí za zmínku 29. místo 
Václava Novotného v Kvasinách a jeho čas 18,23 v Horním Újezdě. Do nového 
ročníku soutěže vstoupilo družstvo v Černíkovicích, kde zvítězilo 
v Zahajovacím závodě požárnické všestrannosti. Kromě výše uvedených 
soutěží se družstvo zúčastnilo i seriálu soutěží v požárním útoku Podorlická 
liga. Letos se zapojilo pouze do 7 soutěží a obsadilo celkové 14. místo. 
V závěru měsíce září se družstvo zapojilo do Svatováclavského poháru 
v klasických disciplínách CTIF ve Dvoře Králové nad Labem. Zde obsadilo 4. 
místo a zjistilo, že některé věci je třeba mnohem lépe natrénovat. 
Novinkou pro náš sbor bylo zapojení dorostenců jednotlivců a dorostenek 
jednotlivkyň do soutěží dorostu. Všichni se rovněž zapojili do soutěže 
v Černíkovicích, kde obsadili Markéta Dyntarová 1. místo, Petra Voborníková 
a Marek Duška 3. a Jan Franc 4. místo.  
Všechna soutěžní družstva vedou o své činnosti pravidelně doplňovanou 
kroniku a dokumentace o jejich činnosti je zveřejňována na internetové stránce 
sboru. 
Již po několik let usiluje sbor o rozvíjení mezinárodní spolupráce zejména na 
poli hasičské mládeže. Nejinak tomu bylo i v roce 2006. Dětský kolektiv se 
zúčastnil soutěže Her bez hranic v Polském Lewíně. Z finančních důvodů se 
nepodařilo uskutečnit plánované společné soustředění dětských kolektivů 
v Německu. Nepodařilo se nám bohužel ani aktivně zahájit spolupráci s hasiči 
s holandského Harderwijku. Není však třeba házet flintu do žita. Je spíše třeba 
aktivněji v této oblasti působit.  
Doposud jste mohli slyšet spíše slova chvály na činnost našich nejmladších. Ne 
se vším však můžeme být v této oblasti spokojeni. Výboru organizace se zatím 
nepodařilo efektivně vyřešit problém existence či vzájemné konkurence dvou 
úspěšných družstev a jejich dalšího směřování. Liberec, Kvasiny či jiná místa 
zůstala nadále vzdálená pro fanoušky ze sboru či obce, kteří zjevně nejeví o 
činnost výše uvedených družstev zájem. Jeden obrovský problém však není 
organizace schopná ani při té nejlepší vůli vyřešit. Tím je neexistence 
vhodných prostor pro trénink dětí i dorostenců. Ani sebelepší materiál, běžci, 
vedoucí a dojíždění do okolí jej nemůže nahradit. Na asfaltu, silnici či 95 



metrech rovné plochy na místním hřišti se zkrátka a dobře špičkové výkony 
v budoucnu dosahovat nedají.   
Závěrem této zprávy je třeba poděkovat za celoroční činnost mládeže 
vedoucímu kolektivu Michalu Dusílkovi, pomocným vedoucím Daně Francové 
a Marii Martínkové. Poděkování je třeba vyslovit i Jiřímu Tomášovi mladšímu i 
staršímu, Zdeně Tomášové, Lukáši Krejčímu, Josefu Dusílkovi, bez jejichž 
pomoci by nebylo možné realizovat činnost kolektivu mladých hasičů ve výše 
uvedeném rozsahu. Poděkování patří i všem fanouškům, kteří byli ochotni 
podpořit družstvo na soutěži v Liberci. Děkujeme rodině Šritrových, která 
přimhouřila oko nad přítomností hasičských překážek na svém pozemku u 
zbrojnice. Děkujeme tímto i sponzorům dětského kolektivu, tělovýchovné 
jednotě Dobruška, Základní škole Náchod – Plhov a všem dalším, kteří svým 
dílem přispěli k úspěšné práci s mladou generací v uplynulém roce. 
                     


