
Zpráva o činnosti mládeže v roce 2009 
 
Uplynul další rok v historii našeho sboru. Tato historie je po mnohá léta 
nerozlučně spojena s činností mládeže. Avšak nejenom historií může být sbor 
živ a proto je i naše současnost spojena s dětmi a mládeží. Posuďme nyní 
společně, jaká tato současnost je.  
Ke konci roku 2009 bylo členem našeho sboru 46 mladých hasičů a dorostenců 
a tvořilo tak téměř 40% naší členské základny. Ne všichni se však aktivně 
zúčastňují běžné činnosti sboru a tak se v roce 2009 zapojilo do 
organizovaných soutěží 26 z nich. Kromě těchto členů pak náš sbor 
reprezentovalo dalších 7 členů jiných sborů. To, že jsou tito členové ochotni 
reprezentovat náš a nikoliv svůj „domácí“ sbor nás přesvědčuje o tom, že nejen 
naše práce samotná, ale i její prezentace přináší cenné plody.  
Všichni aktivní členové byli zapojeni do 3 soutěžních družstev. Ani v roce 
2009 jsme tak nezapojili do soutěží žádné jednotlivce.  
Všechna družstva a jejich vedoucí strávila při pravidelné činnosti více než 100 
hodin a mohou tak jít v aktivitě příkladem mnohým členům našeho sboru.  
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.  
Nyní již ke konkrétní činnosti jednotlivých družstev. 
Družstvo mladších, které se podařilo po několika letech obnovit, zažilo svůj 
soutěžní křest v zahajovacím Závodu požárnické všestrannosti, který se konal 
11. října 2008 ve Slatině nad Zdobnicí. Zde se družstvo nezaleklo zkušenějších 
družstev a obsadilo dobré 6. místo. Během jarní části přípravy se však družstvo 
potýkalo s několika problémy. Dlouho se nedařilo definitivně určit nasazení do 
jednotlivých disciplín a nácviky se také musely často přizpůsobovat těm 
členům, kteří se kromě hasičské práce věnovali i dalším volnočasovým 
aktivitám. Tím vším byla velmi narušena příprava na okresní kolo hry Plamen, 
které se konalo za deštivého počasí od 29. do 31. května 2009 ve Voděradech. 
Zde družstvo doplatilo na nezkušenost a především předchozí nedokonalý 
nácvik disciplín. Družstvo uspělo pouze ve štafetě požárních dvojic, kde 
obsadilo 2. místo. Součet umístění, ke kterému přispělo i 15 trestných bodů 
z hodnocení celoroční činnosti tak stačil na celkové 10. místo.  
Dvacátého sedmého června 2009 se družstvo mladších zúčastnilo dětského dne 
v Bystrém a o den později vyrazilo do minizoologické zahrady v Častolovicích. 



Nový soutěžní ročník družstvo zahájilo 10. října 2009 Závodem požárnické 
všestrannosti v Záměli. Zde se potýkalo se smůlou a obsadilo v něm 10. místo. 
V rámci celoroční činnosti vyrazilo družstvo 19. listopadu 2009 opět do bazénu 
v Kudowě Zdroji a společně s družstvem starších se zúčastnilo přednášky o 
hasičské olympiádě v Ostravě, 11. prosince 2009 v klubovně sboru.  
Výsledky, které jste slyšeli, naznačují, že se je třeba nad činností družstva 
mladších hlouběji zamyslet. Toto zejména v souvislosti s faktem, že mladších 
družstev na okrese Rychnov nad Kněžnou přibývá a bez výrazných změn ve 
způsobu přípravy i nahlížení na družstvo samotné nebude toto družstvo na 
ostatní družstva stačit.  
Družstvo starších vstoupilo do roku 2009 s 1. místem ze Závodu požárnické 
všestrannosti ve Slatině nad Zdobnicí.  
V klidu se tam mohlo připravovat na hlavní cíl sezóny – postup a úspěch 
v krajském kole hry Plamen. Již tradičně zajíždělo do tělocvičny v Dobrušce, 
kde se tentokrát věnovalo zejména zvyšování fyzické kondice.  
První prověrkou úspěšnosti této přípravy byla soutěž v Nízké Srbské, 3. května 
2009. Zde se družstvo spíše rozběhávalo a především díky požárnímu útoku 
obsadilo 2. místo. O čtrnáct dnů později vyrazilo družstvo na další soutěž do 
Bohdašína, kde prokázalo zejména běžecké schopnosti a obsadilo opět 2. místo. 
Týden před okresním kolem pak vyrazilo na poslední přípravnou soutěž do 
Bílého Újezda, kde využilo možnosti 3 soutěžních pokusů k doladění požárního 
útoku. Společně s družstvem mladších pak vyrazilo na okresní kolo hry Plamen 
do Voděrad. V první disciplíně, požárním útoku CTIF družstvo chybovalo a 
platný čas byl výrazně za jeho očekáváním. Ani první pokus požárního útoku, 
při kterém došlo k prasknutí hadice, na optimismu příliš nepřidal. Druhý pokus 
na požárním útoku a obě úspěšné štafety však vše v dobré obrátily. Malé 
zaváhání ve štafetě požárních dvojic tak již nemohlo nic změnit na celkovém 
vítězství v okresním kole a postupu do kola krajského. V rámci přípravy na toto 
kolo vyrazilo družstvo 13. června 2009 po delší době opět do Opočna, kde se 
mu však příliš nedařilo a zaznamenalo zde 5. místo.  
Krajské kolo hry Plamen se konalo na domácí půdě stadionu v Solnici a 
koupaliště v Bystrém ve dnech 20. a 21. června 2009. Družstvo do tohoto kola 
vstupovalo s předsevzetím využít domácího prostředí a výrazně promluvit do 
celkového pořadí. Po úvodních běžeckých disciplínách se zařadilo na průběžné 
3. – 4. místo. Zcela fantastický výkon pak podalo ve své nejsilnější disciplíně, 
požárním útoku. Zde zaznamenalo výkon těsně pod úrovní 22 sekund a po 
dlouhé době tak ustavilo i bysterský dětský rekord v této disciplíně. Mohlo se 



tak vrátit zpět do Bystrého s nadějí na medailové pozice. Nedělní část soutěže 
začala závodem požárnické všestrannosti, po kterém se družstvo posunulo na 3. 
místo. Toto umístění udrželo i po požárním útoku CTIF, který probíhal za 
deštivého počasí a vydatného povzbuzování domácích fanoušků, za které 
děkujeme. Celkově tak družstvo starších vybojovalo po delší době opět 
medailové umístění v krajském kole hry Plamen. 
Po prázdninové přestávce se družstvo zapojilo do dalšího ročníku hry Plamen, 
účastí v zahajovacím Závodě požárnické všestrannosti v Záměli. Ve velmi 
rychlém závodě družstvo neudělalo žádnou výraznější chybu a po zásluze 
obhájilo vítězství z předcházejícího roku. 
Výrazný dojem také zanechali všichni jednotlivci, kteří se zúčastnili vloženého 
závodu v běhu na 60 m s překážkami jednotlivců. Tito obsadili první čtyři a 6. 
místo v celkovém pořadí.  
Tím soutěžní činnost pro rok 2009 skončila, protože vzhledem k velké nepřízni 
počasí se družstvo nezúčastnilo plánovaného Závodu požárnické všestrannosti 
v Mezilesí. 
Kromě soutěžní činnosti se družstvo zapojilo i do celoroční činnosti mladých 
hasičů. Šest členů družstva vykonalo zkoušky odbornosti mladých hasičů a celé 
družstvo se pak zapojilo do soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Letní 
prázdniny si pak družstvo starších zpestřilo výletem do Harrachova a okolí. Ve 
zdejším lanovém centru projevili někteří členové více odvahy či lehkomyslnosti 
než jejich vedoucí. Výlet byl všemi účastníky a především jejich rodiči velmi 
oceněn. V podzimních měsících pak družstvo vypomohlo s renovací terčů na 
požární útok a sušáku hadic.  
Třetím družstvem, o kterém jste doposud neslyšeli, je družstvo dorostenců. To 
rovněž vstoupilo do své soutěžní činnosti Závodem požárnické všestrannosti ve 
Slatině nad Zdobnicí, kde podle očekávání zvítězilo.  
První jarní soutěží pak byla 16. května 2009 okrsková soutěž v Olešnici, kde 
družstvo obhájilo 3. místo.  
Okresní kolo celoroční činnosti dorostu se letos znovu konalo společně 
s okresním kolem soutěže dospělých 7. června v Malé Čermné. Naše družstvo 
nadále nemá v našem okrese výraznější konkurenci, a přestože udělalo několik 
chyb, celkově zvítězilo. V kategorii mužů pak obsadilo 3. místo. Tím se 
nominovalo do krajského kola celoroční činnosti dorostu, které se konalo 20. 
června 2009 na stadionu v Solnici. Již od počátku soutěže bylo jasné, že 
generační obměna, kterou družstvo prošlo je více než výrazná. Družstvu se 
nedařilo téměř nic a snaha soutěž vyhrát nemohla na dobře připravené 



konkurenty z Meziměstí stačit. Družstvo obsadilo celkové 2. místo a po 
několika letech si nevybojovalo účast na vrcholné akci sezóny – MČR. Přesto 
však mělo na této akci zastoupení v podobě Adama Novotného, který 
reprezentoval Královéhradecký kraj v družstvu Meziměstí.  
V průběhu letních prázdnin bylo družstvo obměněno.  Kromě příchodu nových 
členů také došlo k vyřazení jednoho člena z družstva. Všech členů družstev si 
vážíme a snažíme se je spíše získávat nežli ztrácet. Být platným členem 
družstva, týden před nejdůležitější soutěží sezóny odjet na dovolenou a tím 
téměř znemožnit účast družstva v soutěži je zkrátka nepřijatelné. Toto si musí 
uvědomit všichni členové družstva. Ti totiž mají zodpovědnost nejenom sami 
za sebe, ale i za družstvo jako celek.  
Obměněné družstvo se zúčastnilo Závodu požárnické všestrannosti v Záměli, 
kde znovu zvítězilo.  
Několik členů družstva se rovněž zapojilo do družstva reprezentujícího sbor 
v klasických disciplínách CTIF na hasičské olympiádě v Ostravě a další zde 
působili jako dobrovolníci.  
Všechna soutěžní družstva vedou o své činnosti pravidelně doplňovanou 
kroniku a dokumentace o jejich činnosti je zveřejňována na internetové stránce 
sboru. 
Na konci roku 2009 skončilo volební období dosavadního výboru našeho 
sboru. Dovolte mi ještě krátce shrnout uplynulé pětileté období v práci 
s mládeží. Toto období bylo doposud nejúspěšnějším obdobím této činnosti 
vůbec. Družstvo dorostenců se zúčastnilo 4 mistrovství České republiky 
v Plzni, Liberci, Zlíně a Trutnově. Nikdo z nás doufám nezapomene na celkové 
vítězství ve Zlíně a těsné 2. místo v Trutnově.  
Družstvo starších se dvakrát zúčastnilo krajského kola hry Plamen, ve kterém 
v roce 2009 vybojovalo 3. místo. Družstvo mladších rovněž dvakrát zvítězilo 
v okresním kole.  
Pravidelně jsme se zúčastňovali Her bez hranic u našich partnerů. Bohužel se 
však doposud nepodařilo rozvinout spolupráci s dalšími sbory v zahraničí. 
Postupně se nám daří vytvářet a udržovat systém práce s mládeží, který je rodiči 
oceňován a který nám umožňuje pravidelné získávání nových posil do 
soutěžních družstev. Na vytváření tohoto systému má mimo jiné velký podíl 
výbor sboru, který se snaží činnost mládeže po všech stránkách podporovat.  
Závěrem této zprávy je kromě výše uvedených třeba poděkovat za celoroční 
činnost mládeže vedoucímu kolektivu Michalu Dusílkovi, Daně Francové, 
Marii Martínkové. Poděkování je třeba vyslovit i Jiřímu Tomášovi staršímu, 



Zdeně Tomášové, Josefu Dusílkovi, Lukáši Krejčímu a Zdeňku Martínkovi, bez 
jejichž pomoci by nebylo možné realizovat činnost kolektivu mladých hasičů 
ve výše uvedeném rozsahu. Poděkování patří i rodičům, kteří pro družstvo 
starších připravili malé pohoštění po krajském kole. Děkujeme pochopitelně i 
všem dalším, kteří svým dílem přispěli k úspěšné práci s mladou generací v 
uplynulém roce. 
                     


