
Zpráva o činnosti mládeže v roce 2007 
 

Práce s mládeží patří již dlouhá léta k tradičním činnostem, které náš sbor 
vykonává. Bez zprávy, která se zabývá činností hasičských dětí, a mládeže si 
nedovedeme představit žádnou výroční valnou hromadu. Jsme rádi, že zejména 
ve zprávě letošní můžeme informovat o nejvýraznějších úspěších na poli této 
práce v historii sboru. Práce s mládeží se však i v naší organizaci potýká 
s několika problémy, které je třeba urychleně a efektivně řešit. Přistupme tedy 
k jednotlivým úspěchům a problémům konkrétně.      
Náš sbor čítal v roce 2007 celkem 42 dětí a dorostenců. Dvacet sedm z nich 
bylo zařazeno v jarní části soutěže do 2 soutěžních družstev starších a 1 
soutěžního družstva dorostenců. Kromě toho se do jarních soutěží zapojila i 1 
dorostenka jednotlivkyně. Za náš sbor v jarní části soutěžila i Petra 
Voborníková z Valu.  
Množství dalších aktivit a ztráta zájmu o náročnou práci v kolektivu zapříčinili 
na podzim odchod některých členů ze soutěžních kolektivů. Do podzimní části 
soutěže jsme zapojili pouze 1 družstvo starších. V tomto družstvu pak 
v současné době aktivně působí 15 dětí.  
Nadále v našem sboru působilo družstvo dorostenců, do kterého přestoupili 2 
členové z jiných sborů, což považujeme za jistou formu ohodnocení naší práce. 
Co se nám však v roce 2007 nepodařilo, je obnovení činnosti družstva 
mladších. Tato činnost se nám v minulosti osvědčila a usnadňovala další práci 
se starším kolektivem. Organizace musí tento problém z několika důvodů 
urychleně řešit. Jedním z nich je, že pokud chceme děti pro činnost mladých 
hasičů získat, musíme být často první, kteří nabízejí rodičům aktivní využití 
volného času jejich dětí. V opačném případě se dostáváme do situace, kdy je 
činnost u hasičů doplňkem činnosti ostatní. To se pak projevuje například 
v problémech s docházkou do běžných schůzek. 
Veškerá činnost na poli mládeže je organizována a prováděna pod vedením 
kvalifikovaných vedoucích a instruktorů. Ti získávají a pravidelně obnovují 
svoje kvalifikaci při školeních organizovaných OSH.  
Nyní však již ke konkrétní činnosti jednotlivých družstev. 
Družstvo starších vstoupilo do soutěžního ročníku Závodem požárnické 
všestrannosti, který se konal 14. října 2006 v Černíkovicích. V této disciplíně 
se nám již několik let nedaří, což se projevilo i v tomto závodě. Jednotlivé 
hlídky obsadily 13. a 19. místo a do jarní části soutěže si tak zapsaly celkové 
13. místo. V rámci soutěže proběhla i soutěž v běhu na 60 m překážek 



jednotlivců.  Zde obsadili Markéta Dyntarová 2. místo a Marek Duška 11. 
místo.  
Zimní příprava neprobíhala oproti jiným letům v tělocvičně Dobřanech, ale 
kolektiv zajížděl v měsících lednu – březnu do tělocvičny v Dobrušce. Zdejší 
větší prostory totiž umožnily společné tréninky jak družstva starších, tak i 
dorostenců. Kromě fyzické přípravy, se kolektiv věnoval i odborné přípravě, 
která je součástí celoroční činnosti kolektivů mladých hasičů. 
Z již výše uvedených důvodů se do jarní části přípravy zapojilo druhé družstvo 
starších.  To kladlo velké nároky zejména na organizaci jednotlivých tréninků a 
tyto probíhaly prakticky dvoufázově, často do podvečerních hodin. Vše 
tradičně směřovalo k okresnímu kolu, které se konalo ve dnech 25. – 27. května 
v Přepychách. Již od začátku soutěže bylo zřejmé, že se bude více dařit 
zkušenějšímu družstvu A. To se nedopustilo během soutěže žádných výrazných 
chyb a podalo výkony na hranici svého maxima. Potěšilo zejména 2. místo 
v požárním útoku CTIF a 6. místo v požárním útoku, který byl pro družstvo 
prakticky novou disciplínou. Družstvo B vstupovalo do soutěže bez účasti 
v podzimním závodě požárnické všestrannosti se základními 23 body. Po celou 
soutěž se potýkalo nejen se slabší výkonností, ale zejména s nervozitou, která 
způsobila mnoho zbytečných chyb. Nejlepší umístění si pak odneslo ze štafety 
požárních dvojic, kde obsadilo 13. místo. Celkově pak družstvo A obsadilo 8. 
místo a družstvo B 21. místo. Ani jedno družstvo si tak letos nevybojovalo 
postup do krajského kola. V závěru měsíce července se kolektiv zúčastnil Her 
bez hranic v německém Grossbeerenu, kde obsadil celkové 7. místo.  
Po prázdninové přestávce se družstvo zapojilo do dalšího ročníku hry Plamen. 
Své působení v něm zahájilo Závodem požárnické všestrannosti v Lukavici. 
Zde družstvo překonalo neúspěchy minulých let a obsadilo celkové 6. místo 
s minimální ztrátou na ostatní. I letos proběhla v rámci této soutěže soutěž 
jednotlivců. Výrazného úspěchu zde dosáhl Ondřej Matouš, který obsadil 4. 
místo. Ani Václav Dyntar, Daniel Jára a Filip Kratochvíl se v soutěži neztratili.  
Již čtvrtým rok působí v našem sboru družstvo dorostenců. To se společně 
s družstvem starších zúčastnilo zahajovacího závodu v Černíkovicích, kde 
obsadilo 1. místo. Zimní přípravu pak družstvo směřovalo k naplnění 
stanoveného cíle, dalšímu postupu na Mistrovství České republiky. Toto vše 
situaci, kdy se družstvo oproti loňskému roku částečně obměnilo.  
První soutěží jarní části ročníku bylo okresní kolo soutěže dorostenců 
v Kvasinách. Družstvo dorostenců zde splnilo postupovou povinnost a 
zvítězilo. O týden později se družstvo zúčastnilo okrskové soutěže 



v Dobřanech, která je v poslední době jeho doménou. Nejinak tomu bylo i letos, 
kdy družstvo znovu zvítězilo. Další akcí bylo v nabytém červnu okresní kolo 
soutěže v požárním sportu v Malé Čermné. Zde družstvo stejně jako loni 
obsadilo 2. místo a vybojovalo si tak postup do kola krajského.  
Poté již všechno směřovalo ke krajskému kolu soutěže dorostu, které se konalo 
16. června 2007 ve Dvoře Králové nad Labem. Účast v tomto kole 
zkomplikovaly zdravotní potíže některých členů a jejich účast na školních 
akcích. Družstvo bylo doplněno o Jiřího Beneše, který se ukázal být skutečnou 
posilou. V prvních třech disciplínách neudělalo družstvo žádnou závažnou 
chybu a zaslouženě se dostalo do čela soutěže. Vše měla potvrdit poslední 
disciplína, požární útok. Ta však byla v podání pozměněné sestavy spíše 
parodií na disciplínu samotnou a po jejím skončení se vše zdálo být ztraceno. 
Naděje však umírá poslední a vše se nakonec v dobré obrátilo. Ceny za 
vítězství však družstvo přijímalo se smíšenými pocity. V rámci přípravy na 
vrcholnou soutěž sezóny se družstvo zúčastnilo krajského kola soutěže 
v požárním sportu v Pardubicích. Zde však svými výkony nestačilo na 
konkurenční družstva a obsadilo celkové 6. místo.        
Další myšlenky družstva již nezadržitelně směřovaly k Mistrovství České 
republiky ve Zlíně. Zde chtělo družstvo napravit loňské 7. místo, případně ho 
trochu vylepšit. Ve vynikající atmosféře zaběhlo družstvo dva vyrovnané 
pokusy ve štafetě 4 x 100 m a časem 63,52 sekundy se zařadilo na 2. místo. 
Svoje šance tentokrát neztratilo ani v testu a mohlo tak s nadějí vstoupit do 
druhého dne soutěží. První disciplínou druhého dne byly běhy na 100 m 
překážek jednotlivců, ve kterých družstvo dle očekávání ztratilo. Dobrým 
výkonem se vyznamenal Tomáš Matějů, který obsadil celkové 9. místo. Ztráta 
z disciplíny nebyla příliš velká a družstvo zaujalo před poslední disciplínou 
sdílené 4. – 5. místo. Velmi vyrovnaná soutěž se rozhodovala v požárním 
útoku, tedy disciplíně, ve které se družstvu od začátku sezóny příliš nedařilo. 
Těsně před naším pokusem zaznamenal úspěšný pokus jeden z našich 
největších konkurentů v boji o medaili, družstvo z Vlčnova. Poté už však bylo 
vše pouze na našem družstvu. Vše klaplo na výbornou a jediný úspěšný pokus 
sezóny družstvo předvedlo v ten nejdůležitější okamžik. Čas 28,42 v té chvíli 
posílal družstvo na stupně vítězů. Nezbývalo než čekat. Po zaváhání 
favorizovaného družstva z Klučova přišel v krátkém sledu pokus Michálkovic. 
Po jeho skončení bylo vše jasné a mohla vypuknout nelíčená radost. Družstvo 
našich dorostenců vybojovalo celkové 1. místo a tím i titul Mistra České 
republiky pro rok 2007. Za to patří všem členům družstva především velké 



poděkování. Málokdy se totiž podaří, aby se družstvo z tak malé obce, tak 
výrazně zapsalo do hasičské historie. To ocenili nejenom představitelé našeho 
sdružení, ale i Královéhradeckého kraje.  
Družstvo dorostenců tímto své působení neukončilo a s omlazeným kádrem 
nastoupilo do zahajovacího Závodu požárnické všestrannosti v Lukavici, ve 
kterém zvítězilo.  
V uplynulých letech se družstvo dorostenců pravidelně zúčastňovalo seriálu 
soutěží v požárním útoku Podorlická liga. Letos však nastoupilo do jediné 
soutěže v Houdkovicích, kde skončilo na 21. místě. Po zkušenosti z letošního 
roku se absolvování více těchto soutěží jeví jako nezbytná podmínka úspěšného 
zvládnutí zejména postupových soutěží.  
Družstvo doplněné o starší členy sboru se také podruhé zúčastnilo 
Svatováclavského poháru v klasických disciplínách CTIF ve Dvoře Králové 
nad Labem. Zde obsadilo celkové 5. místo, se kterým nemůžeme být příliš 
spokojeni. Budoucí příprava v této oblasti musí být mnohem lépe zvládnuta, 
aby družstvo mohlo úspěšně bojovat o nominaci na hasičskou olympiádu 2009 
v Ostravě.  
Do soutěží dorostu se v roce 2007 zapojovali i jednotlivci a jednotlivkyně. 
V okresním kole zvítězila Petra Voborníková a Markéta Dyntarová zde 
obsadila 3. místo. V krajském kole pak Petra Voborníková vybojovala místo 3.  
Všechna soutěžní družstva vedou o své činnosti pravidelně doplňovanou 
kroniku a dokumentace o jejich činnosti je zveřejňována na internetové stránce 
sboru. 
V roce 2007 sbor aktivně pracoval i na rozvíjení kontaktů s hasiči v zahraničí. 
Ani letos se však nepodařilo některé zamýšlené akce uvést v život. Je třeba se 
proto znovu zamyslet nad dalším směřováním organizace právě v této oblasti.  
Z textu zprávy by mohl vzniknout dojem, že v oblasti práce s mládeží má za 
sebou organizace jen úspěšný rok. Skutečnost však úplně optimální není. 
Vzhledem k termínové náročnosti se družstva mladých hasičů nezúčastnila 
tradičních soutěží ve Valu a Opočně. Účast na jedné soutěži ročně považujeme 
za nedostačující, a proto uvažujeme o účasti na některé se soutěží 
organizovaných na sousedním okrese Náchod. To by mělo přispět k získání 
větší zkušenosti kolektivu, která je pro úspěch zejména ve vyšších soutěžích 
nezbytná.  
Důležité je i zajištění dopravy na pravidelně konané akce, se kterým měla 
organizace po celý rok 2007 problémy.  



V roce 2007 se do činnosti na poli mládeže promítla i skutečnost, se kterou se 
sbor doposud potýkat nemusel. Tou je nulová přímá podpora organizované 
práce s mládeží ze strany obce. Pravděpodobně má obec v současné době jiné 
priority, než je podpora výchovy nejmladší generace občanů.  
Závěrem této rozsáhlé zprávy je třeba poděkovat za celoroční činnost mládeže 
vedoucímu kolektivu Michalu Dusílkovi a všem pomocným vedoucím. 
Poděkování je třeba vyslovit i Jiřímu Tomášovi 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 ve Zlíně a všem, kteří pro vítězné družstvo dorostenců připravili malou 
oslavu. Děkujeme rodině Šritrových, která přimhouřila oko nad přítomností 
hasičských překážek na svém pozemku u zbrojnice. Děkujeme tímto i 
sponzorům dětského kolektivu za zakoupení 2 stanů, které budou v budoucnu 
sloužit především při činnosti tohoto kolektivu. Děkujeme pochopitelně i všem 
dalším, kteří svým dílem přispěli k úspěšné práci s mladou generací v 
uplynulém roce. 
                     


