
Zpráva o činnosti mládeže v roce 2008 
 
Budoucnost každé organizace je nerozlučně spojena s výchovou mladé 
nastupující generace, bez které se žádná organizace dříve nebo později 
neobejde. Je potěšitelné, že i z této zprávy budete mít možnost zjistit, že o svoji 
budoucnost se náš sbor prozatím rozhodně obávat nemusí. Posuďte tedy nyní, 
jakým způsobem je práce s nejmladší generací hasičů v našem sboru 
vykonávána.  
Ke konci roku 2008 bylo členem našeho sboru celkem 45 mladých hasičů a 
dorostenců. Třicet jedna z nich se aktivně zúčastnilo organizovaných soutěží 
v družstvech mladších, starších a dorostenců. Kromě těchto členů 
reprezentovali náš sbor i 4 členové jiných sborů. Do soutěží jednotlivců jsme 
nikoho nezapojili. Po několika letech se podařilo obnovit činnost družstva 
mladších, které se aktivně zapojilo do podzimních soutěží. Byl tak splněn jeden 
z úkolů, který byl výboru organizace uložen minulou valnou hromadou.  
Družstvo starších se v průběhu roku sešlo na celkem 74 pravidelných 
schůzkách a prací ve sboru tak strávilo cirka 110 hodin. Družstvo mladších, 
které se do činnosti zapojilo až v podzimní části roku, strávilo na schůzkách 18 
hodin.  
Veškerá činnost na poli mládeže je organizována a prováděna pod vedením 
kvalifikovaných vedoucích a instruktorů. Ti získávají a pravidelně obnovují 
svoji kvalifikaci při školeních organizovaných OSH.  
Těší nás, že se vedení družstva mladších ujal vedoucí, který nejen prošel všemi 
kategoriemi soutěží, ale také aktivně dovedl zúročit vědomosti získané na 
letních školách instruktorů. To se o dalších absolventech stejných školení 
bohužel říci nedá.   
Nyní již ke konkrétní činnosti jednotlivých družstev. 
Soutěžní družstva vstupují do soutěžních ročníků zahajovacím závodem 
požárnické všestrannosti, na který navazují v jarních soutěžích hry Plamen. 
V roce 2007 se tento závod konal v Lukavici a družstvo starších poprvé 
výrazněji promluvilo do pořadí na čelních místech, když obsadilo 6. místo.  
V zimních měsících družstvo opět zajíždělo do tělocvičny v Dobrušce, kde se 
věnovalo zejména nácviku štafety požárních dvojic a požárního útoku.  
Již před konáním okresního kola se družstvo zúčastnilo tří soutěží nad rámec 
hry Plamen, které měly družstvu přinést potřebné zkušenosti a zejména klid do 
postupových soutěží. V Nízké Srbské obsadilo 3. místo, v Bohdašíně 4. a 
v Bílém Újezdě 1. místo. Zde také padl doposud nejlepší čas družstva 



v požárním útoku 25,56 tedy čas, o kterém se v minulých letech družstvům 
starších mohlo jenom zdát. Plné optimismu pak družstvo vstoupilo do 
okresního kola hry Plamen, které se konalo od 30. května do 1. června 2008 
v Přepychách. V první disciplíně, štafetě 4 x 60 m družstvo trochu zaváhalo a 
obsadilo v ní až 7. místo. Náladu si družstvo vylepšilo vítězným požárním 
útokem a požárním útokem CTIF. Po prvním dnu se družstvo posunulo na 2., 
tedy postupové místo. V nedělní zahajovací disciplíně, štafetě CTIF se bohužel 
zranila největší opora týmu a musela být proto upravena sestava pro štafetu 
požárních dvojic. I v takto upravené sestavě družstvo zabojovalo a v závěrečné 
disciplíně obsadilo 2. místo. Celkově pak vybojovalo 2. místo v okresním kole 
a po několika letech půstu opět postup do kola krajského.  
Toto se konalo ve dne 14. – 15. června 2008 v Poličce a Kamenci. V úvodních 
štafetách družstvo neudělalo žádnou výraznou chybu, přesto výkonnostní rozdíl 
mezi nejmladšími a nejstaršími družstvy znamenal průběžné 7. místo. Ve 
štafetě požárních dvojic zaznamenalo družstvo 10 trestných bodů a to v nabité 
konkurenci znamenalo velkou ztrátu.  V závodě požárnické všestrannosti pak 
družstvo obsadilo místo šesté. Druhý den čekaly na družstvo disciplíny, ve 
kterých si po okresním kole nejvíce věřilo. První pokus na požárním útoku 
nevyšel podle představ a po krátkém dešti mělo družstvo co zlepšovat. Nakonec 
se v požárním útoku podařilo vybojovat 5. místo. V poslední disciplíně, útoku 
CTIF, se družstvo v obou pokusech dopustilo velkého množství chyb, které 
znamenaly 8. místo v této disciplíně. Celkově pak družstvo obsadilo 7. místo a 
poznalo, že k dobytí čelních pozic je třeba podat mnohem lepší výkony.  
Po prázdninové přestávce se družstvo zapojilo do dalšího ročníku hry Plamen, 
účastí v zahajovacím Závodě požárnické všestrannosti ve Slatině nad Zdobnicí. 
Zde již družstvo neponechalo nic náhodě a celkovým vítězstvím položilo ten 
nejlepší základ pro úspěch v jarní části soutěže. Ve vloženém závodě na 60 m 
s překážkami pak členové družstva obsadili 4. – 7., 9. a 24. místo. Poslední 
roční soutěží pak byl pro družstvo závod požárnické všestrannosti v Mezilesí, 
kde obsadilo 8. místo.  
Rok 2008 byl také rokem kvalifikací na hasičskou olympiádu 2009 v Ostravě. 
Do kvalifikace Mladých hasičů se po dlouhých 16 letech znovu zapojilo i 
družstvo z našeho sboru. V kvalifikaci, která se konala v Petrovicích u Třebíče, 
obsadilo družstvo celkové 3. místo, za které se nemusí v žádném případě stydět.  
Kromě účastí v postupových soutěžích hry Plamen se družstvo pravidelně 
účastní i Her bez hranic, které se konaly od 18. do 22. července 2008 v Bystrém 
na Slovensku. Zde družstvo obsadilo rovněž 3. místo. Systém Her bez hranic 



byl po vzájemné dohodě zúčastněných sborů změněn. V budoucnosti se soutěže 
Her budou konat každé dva roky a ty další tak proběhnou v roce 2010.  
Po několika letech můžeme znovu hovořit i o účasti družstva mladších 
v soutěžích. To vstoupilo do soutěžní činnosti účastí v závodě požárnické 
všestrannosti ve Slatině nad Zdobnicí, ve kterém obsadilo 6. místo a získalo tak 
dobrou pozici pro jarní část soutěže.  
Kromě soutěžní činnosti se družstva zapojují i do celoroční činnosti, na kterou 
je v našem sboru v posledním období kladen větší důraz než v minulosti. Mimo 
účasti na brigádách organizovaných obcí sem patří vykonání zkoušek 
odbornosti Mladých hasičů, které vykonalo 7 členů družstva starších.  V závěru 
měsíce května reprezentovalo družstvo starších Mladé hasiče okresu Rychnov 
nad Kněžnou na akci Bambiriáda v Rychnově nad kněžnou.  
Rok 2008 byl pátým rokem, ve kterém v našem sboru nepřetržitě působilo 
družstvo dorostenců. To se zapojilo do zahajovacího závodu požárnické 
všestrannosti v Lukavici, kde zvítězilo. Do jarních soutěží pak vstoupilo ve 
Sněžném, kde v okrskové soutěži obsadilo 3. místo.  
Tento výsledek byl bohužel na nějakou dobu jedinou skutečností, se kterou 
jsme mohli být u družstva dorostenců spokojeni. Družstvo polevilo v tréninku a 
někteří členové družstva zcela ignorovali trénink požárního útoku, který 
prakticky nemohl probíhat. Mimořádná výborová schůze se poté zabývala 
řešením této otázky a rozhodla přes tuto skutečnost družstvo ponechat 
v soutěži. Další soutěží bylo okresní kolo celoroční činnosti dorostu, 8. června 
2008 v Dobrušce, kde družstvo vybojovalo v podstatě povinné vítězství. Pocit, 
že družstvo není připraveno tak, jak jsme byli v letech minulých zvyklí, 
provázel družstvo i do krajského kola v Novém Městě nad Metují, které se 
konalo 22. června 2008. Výsledek první disciplíny tento pocit potvrdil a 
družstvo se zařadilo na průběžné 2. místo. Vítězství ve štafetě pak znamenalo 
vyrovnání bodových rozdílů a o všem tak musel rozhodnout obávaný požární 
útok. Největší konkurent, družstvo z Velichovek zaznamenalo neplatný pokus a 
tím posunulo naše dorostence na Mistrovství České republiky. Místo potvrzení 
postupu v podobě povedeného požárního útoku však družstvo předvedlo útok, 
za který by se muselo stydět i mnoho družstev mladších žáků. Postup na 
Mistrovství ČR do Trutnova byl tak spojen s velmi nepříjemnými pocity.  
Samotné Mistrovství ČR se pak konalo ve dnech 4. – 6. července 2008. Sem 
přijelo zcela proměněné družstvo, které chtělo v téměř domácím prostředí 
ukázat, že výborný výsledek ze Zlína 2007 nebyl náhodný. Začátek nejsilnější 
disciplíny, štafety 4 x 100 metrů však pro družstvo znamenal neplatný první 



pokus. Ve druhém pokusu družstvo zabojovalo a posunulo se na 2. místo. Po 
testu z požární ochrany, který značně zamíchal pořadím, se družstvo posunulo 
na výborné, ale zároveň svazující 1. místo.  V první disciplíně nedělního 
programu, běhu na 100 m s překážkami družstvo díky dvou neplatným 
pokusům opory mužstva ztratilo více, než se čekalo a 11 bodů z této disciplíny 
znamenalo pokles na průběžné 2. – 3. místo. Tradičním zakončením soutěží 
v požárním sportu je požární útok. Ten se našemu družstvu tentokrát poměrně 
vydařil a čas v něm dosažený posunul družstvo znovu na první příčku. Zde se 
družstvo drželo až do posledních dvou, na základě protestu opakovaných 
pokusů. Oba dva tyto pokusy byly bohužel lepší než ten náš a v celkovém 
hodnocení družstvo rozdílem 2 desetin sekundy obsadilo druhé místo. Krátkou 
euforii vystřídalo zklamání. Druhé místo bylo pro družstvo tentokrát málo. Je 
ovšem třeba sebekriticky přiznat, že titul mistra České republiky vítěznému 
družstvu z Michálkovic po právu patřil.  
Soutěží v Trutnově skončila jedna velmi úspěšná éra v činnosti sboru. Většina 
členů družstva, odchází z věkových důvodů do soutěží dospělých. Za celou 
dobu působení jak v kolektivu Mladých hasičů tak i dorostu je třeba všem 
zúčastěným poděkovat a popřát jim hodně úspěchů v budoucích soutěžích, 
kterých se zúčastní.  
I hasičský život musí jít dál a proto bylo v průběhu letních prázdnin sestaveno 
nové družstvo dorostenců, které je složeno z více či méně zkušených členů. 
Toto družstvo se zapojilo do Závodu požárnické všestrannosti ve Slatině nad 
Zdobnicí, kde obsadilo 1. místo. Adam Novotný se o týden později zapojil do 
Závodu požárnické všestrannosti v Mezilesí, kde obsadil 5. místo mezi 
jednotlivci.  
Několik členů družstva se rovněž zapojilo do družstva reprezentujícího sbor 
v klasických disciplínách CTIF a společně s tímto družstvem vybojovalo 
postup na hasičskou olympiádu 2009 v Ostravě.  
Všechna soutěžní družstva vedou o své činnosti pravidelně doplňovanou 
kroniku a dokumentace o jejich činnosti je zveřejňována na internetové stránce 
sboru. 
Výše uvedené úspěchy oceňují nejen přestavitelé sboru, ale i okresu a kraje. 
Úspěšná družstva byla znovu přijata hejtmanem Královéhradeckého kraje p. 
Pavlem Bradíkem, tentokrát i za účasti představitelů naší obce. Mnoho sborů, 
se kterými se potkáváme, se často podivuje, jakých úspěchů dosahuje sbor v 
obci naší velikosti.  



Nesmíme však usínat na vavřínech a zavírat oči před problémy, které se v práci 
s mládeží objevují. Tradičním problémem je zajištění dopravy na velké 
množství akcí spojené s údržbou používané techniky. Zde je třeba velmi 
poděkovat Lukáši Krejčímu, který se stal „vrchním“ řidičem Š1203 a bez 
kterého by pravděpodobně nebylo možné účast družstev mladých hasičů na 
mnoha soutěžích vůbec zajistit.  
Mnohem závažnější problém se projevil zejména v jarní části roku 2008. 
Někteří členové družstva dorostenců odmítají reprezentovat náš sbor a místo 
toho startují na soutěžích s účastí našeho sboru za sbor jiný.  
Každý člen má pochopitelně právo si vybrat, ve kterém sboru bude členem a 
jaký sbor bude reprezentovat. Není však možné, aby tento člen využíval 
materiál a podmínky našeho sboru a poté tímto získanou výkonnost poskytl ve 
prospěch konkurenčního družstva. Okolní sbory si také musí uvědomit, že 
zbrojnice našeho sboru není skladištěm materiálu pro jejich činnost a že 
případné zapůjčení tohoto materiálu není důvodem k tomu, aby do naší činnosti 
jakýmkoliv způsobem zasahovali. 
Závěrem této rozsáhlé zprávy je kromě výše uvedených třeba poděkovat za 
celoroční činnost mládeže vedoucímu kolektivu Michalu Dusílkovi, Daně 
Francové, Marii Martínkové a Michaelu Stodůlkovi, kteří obnovili družstvo 
mladších. Poděkování je třeba vyslovit i Jiřímu Tomášovi staršímu, Zdeně 
Tomášové, Josefu Dusílkovi, Romanu Práškovi, Jaroslavu Krejčímu, Václavu 
Šubrtovi a Zdeňku Martínkovi, bez jejichž pomoci by nebylo možné realizovat 
činnost kolektivu mladých hasičů ve výše uvedeném rozsahu. Poděkování patří 
i všem, kteří pro družstvo dorostenců připravili malou oslavu. Děkujeme rodině 
Šritrových, která toleruje přítomnost hasičských překážek na svém pozemku u 
zbrojnice. Děkujeme pochopitelně i všem dalším, kteří svým dílem přispěli k 
úspěšné práci s mladou generací v uplynulém roce. 
                     


