
Zpráva o činnosti mládeže v roce 2011 

 

Nezbytnou součástí každoročního bilancování činnosti na Výroční valné 

hromadě je hodnocení práce s dětmi a mládeží v našem sboru. Tato práce 

přináší všem vedoucím hodně starostí i radostí. To, jestli jsme se v minulém 

roce mohli spíše radovat nebo smutnit se dozvíte z následujícího textu.  

Ke konci roku 2011 bylo členem našeho sboru 47 mladých hasičů a dorostenců 

ve věku do 18 let. Hasičská mládež tak tvořila 40% naší členské základny. 

V průběhu roku došlo k odchodu několika členů do jiných sborů, v případě 

kategorie dorostenců, a bohužel také k úplnému ukončení činnosti některých 

dětí ve sboru.  

Do aktivní účasti v soutěžích se pak zapojilo 30 dětí a 1 člen jiného sboru. Tyto 

byly rozděleny do 1 družstva mladších, 1 družstva starších a 1 družstva 

dorostenců. Do soutěží dorostenců jednotlivců jsme v roce 2011 nikoho 

nezapojili.  

Zimní, jarní a podzimní příprava družstev si vyžádala více než 100 hodin času, 

což kladlo vysoké nároky jak na vedoucí, tak na děti samotné.  

V roce 2011 se náš sbor 2x organizačně podílel na školení vedoucích mládeže 

okresu Rychnov nad Kněžnou. Domácího prostředí zde využil Marek Duška, 

který získal základní kvalifikaci pro práci s mládeží a podílel se na přípravě 

družstva mladších. 

Nyní již ke konkrétní činnosti jednotlivých družstev. 

Družstvo mladších vstoupilo podobně jako ostatní družstva do soutěží hry 

Plamen zahajovacím Závodem požárnické všestrannosti, 2. října 2010 

v Česticích. Zde obsadilo slušné 8. místo. To dávalo dobré šance na úspěch 

v jarní části soutěží. Ta vyvrcholila okresním kolem hry Plamen, které se 

konalo ve dnech 27. – 29. května 2011 v Přepychách. Družstvu se zde dařilo se 

střídavými úspěchy, avšak 2 jedenáctá a 2 devátá místa z jednotlivých disciplín 

nestačila na lepší než 10. místo v celkovém pořadí. Největšími problémy pro 

družstvo byly disciplíny požární útok a požární útok CTIF, tedy paradoxně ty 

disciplíny, ke kterým má sbor veškeré potřebné vybavení. Po účasti v okresním 

kole se družstvo mladších do žádné další soutěže nezapojilo a ve své činnosti 

tak pokračovalo až zahajovacím Závodem požárnické všestrannosti, který se 

konal 8. října v Houdkovicích. Zde družstvo obsadilo 14. místo a výrazně tak 

zaostalo i za družstvy o něco mladšími. Soutěží v Houdkovicích pro družstvo 

mladších soutěžní sezóna skončila. V závěru roku družstvo začalo dojíždět do 

tělocvičny v Dobřanech a rozvíjet zde svoji další činnost.      



Pro družstvo starších byl rok 2011 prvním rokem soutěžení mezi starší 

konkurencí. Do tohoto soutěžení vstoupilo družstvo rovněž účastí 

v Zahajovacím závodě požárnické všestrannosti v Česticích. Zde na úvod 

sezóny obsadilo 11. místo.  

V průběhu zimní přípravy družstvo zajíždělo společně s družstvem dorostenců 

do tělocvičny v Dobrušce, kde se věnovalo zejména nácviku štafety požárních 

dvojic a požárního útoku. Jarní část přípravy začínala v roce 2011 velmi záhy a 

byla tradičně zaměřena na přípravu na okresní kolo hry Plamen v Přepychách. 

Sem družstvo dorazilo společně s družstvem mladších. V soutěži družstvo 

získalo 2 druhá, 1 třetí a jedno 7. místo. Pád při štafetě CTIF však znamenal až 

14. místo v této disciplíně a 6. místo v celkovém hodnocení. Nebýt tohoto, 

stačily by výkony družstvu na 3. místo, těsně za postupujícími družstvy. V roce 

2011 se z organizačních důvodů družstvo nezapojilo do žádné z jarních soutěží 

na okrese Náchod, které byly v minulých letech velmi efektivním způsobem, 

jak získat potřebné zkušenosti. Jedinou přípravnou soutěží před okresním 

kolem tak byla soutěž „O pohár újezdecké sekyrky“ v požárním útoku, která se 

konala v Bílém Újezdě. Zde družstvo obsadilo 5. místo. Po soutěži 

v Přepychách vyrazilo družstvo v závěru června na soutěž do Opočna. Zde 

nestačilo zejména v běžecké části soutěže a obsadilo celkové 7. místo. Do 

nového ročníku hry Plamen vstupovalo družstvo obměněno a posíleno. Při 

přípravě na zahajovací Závod požárnické všestrannosti byl kladen hlavní důraz 

na uzlování, topografii a celkovou vytrvalost. Tuto přípravu družstvo 

proměnilo v zahajovacím Závodě požárnické všestrannosti v Houdkovicích ve 

slušné 6. místo. O týden později pak družstvo vyrazilo do nedaleké obce 

Mezilesí, kde ve stejném druhu závodu obsadilo 13. místo. Závodem v Mezilesí 

tak i pro družstvo starších skončila soutěžní sezóna. Společně s družstvem 

dorostenců pak družstvo začalo opět zajíždět do tělocvičny v Dobrušce. Zde se 

bude společně s mladými atlety z Dobrušky věnovat nácviku běžeckých 

dovedností, které mu jistě pomohou dosahovat dobrých výsledků v jarních 

soutěžích.  

V průběhu roku se družstva mladších i starších zapojila do celoroční činnosti 

mladých hasičů, která je povinnou součástí práce s mladými hasiči v našem 

sdružení. Svoji ruku k dílu pak přiložila i při čištění požární nádrže v areálu „U 

koupaliště“. V družstvu starších pak probíhal pohár aktivity, jehož vítězem se 

pro soutěžní ročník 2010 – 2011 stal Jan Dyntar. Kromě toho se družstvo 

starších vydalo do bazénů v Hradci Králové a Rychnově nad Kněžnou.          

 



Třetím družstvem, které bylo v roce 2011 zapojeno do soutěží a které si také 

odbylo premiéru ve své kategorii, je družstvo dorostenců. To vstoupilo do 

soutěží poněkud vlažně, v Závodě požárnické všestrannosti v Česticích, kde 

obsadilo 2. místo. Po celou zimu pak zajíždělo do tělocvičny v Dobrušce, kde 

se věnovalo přípravě na jarní soutěže. Ty začaly okrskovou soutěží ve 

Sněžném, která se konala 14. května 2011. V této soutěži družstvo obsadilo 9. 

místo. Společně s družstvem mužů pak družstvo vyrazilo na okresní kolo 

celoroční činnosti dorostu, které se konalo v sobotu 4. června 2011 

v Křovicích. Zde podalo dobré výkony v běhu na 100 m s překážkami a štafetě 

4 x 100m, po kterých se dostalo na čelo soutěže. Nezvládnutý požární útok a 

zejména 3 chyby ve znalostním testu znamenaly ztrátu náskoku a bohužel i 

vedení. V celkovém hodnocení obsadilo družstvo 2. místo a soutěžní ročník tak 

pro něj skončil o mnoho dříve, než jsme všichni po předchozích úspěšných 

sezónách očekávali. Ve společném hodnocení družstev mužů i dorostenců pak 

družstvo obsadilo 6. místo. Období po okresním kole bylo plné napětí a 

přemýšlení, jak dál v práci pokračovat. Během tohoto období jsme oslovili 2 

dorostence z nedalekého Bohdašína, kteří se zapojili do podzimních soutěží. Se 

smutkem jsme se loučili s dobrou duší družstva Mitchelem Scheepersem, který 

se z rodinných důvodů odstěhoval zpět do Holandska. Obměněné družstvo se 

společně s ostatními bysterskými družstvy zúčastnilo zahajovacího Závodu 

požárnické všestrannosti v Houdkovicích, 8. října 2011. Z důvodu zranění 

v průběhu závodu, však tento nedokončilo a obsadilo tak poslední 5. místo. 

Svoji náladu si trochu vylepšilo o týden později v ZPV v Mezilesí, kde obsadilo 

2. místo. Chyby družstev v průběhu celé sezóny nebyly způsobeny 

nedostatečnou přípravou, ale spíše nezkušeností a nesoustředěností. Družstvo 

dorostenců v sobě má potenciál do budoucnosti, který prokázalo i na soutěži 

zcela jiného typu – krajské atletické soutěži v Novém Městě nad Metují. Zde 

našim dorostencům jako neatletům utekl postup na mistrovství České republiky 

mezi atlety v některých disciplínách místy jen o vlásek. Doufám proto, že 

v jarní části soutěží dorostenci tento svůj potenciál využijí a vrátí se na pozice, 

na které jsme byli v posledních letech zvyklí.  

Kromě postupových soutěží se družstvo dorostenců zapojilo do několika 

soutěží Podorlické ligy v požárním útoku a to v Trnově, Semechnicích, 

Meziměstí, Dobrušce, Opočně a Častolovicích. Často měněné a na poslední 

chvíli doplňované sestavy způsobovaly, že se v těchto soutěžích družstvo 

objevovalo na posledních místech výsledkových listin. Za toto si družstvo 

vysloužilo kritiku od některých členů družstva mužů, kteří jakoby zapomněli, 



jak vypadaly jejich výkony v požárním útoku v době nedávno minulé, včetně 

výkonů v postupových soutěžích.  

Ti z vás, kteří pravidelně sledují práci mládežnických družstev, mohou rok 

2011 vnímat jako rok méně úspěšný či neúspěšný. Je nezbytné jim dát částečně 

za pravdu. V roce 2011 se v oblasti práce s mládeží objevilo několik problémů, 

které musíme co nejrychleji řešit. Je třeba znovu vyhodnotit to, jak se nám daří 

práce s našimi nejmladšími. Zde musíme ukončit experimentování a využívání 

poznatků z jiných družstev, které k dobrému výsledku nevedou. Máme dostatek 

vlastních léty ověřených zkušeností. Znovu se zde musíme vrátit k funkčnímu 

modelu družstvo + precizní nácvik disciplín rovná se dobrý výsledek. Děti jiné 

nemáme a mít nebudeme. Družstvo starších je třeba zapojit do více přípravných 

soutěží. V budoucnu již nebudeme moci využívat výhody velmi vhodného 

prostředí tělocvičny SPŠE v Dobrušce. Nájemné zde neustále stoupá a 

v prostorách této tělocvičny nemůžeme používat náš soutěžní materiál. Nácvik 

disciplín zde tedy není možné realizovat.  

Rovněž musíme řešit i finanční stránku činnosti mládežnických družstev. 

Zdroje, zejména dotační, se rok od roku krátí. Je tedy nutné nalézt takový 

model hospodaření, který bude efektivní a zároveň nebude na újmu pravidelné 

činnosti družstev.        

Společně s našimi partnery je třeba dohodnout další budoucnost Her bez hranic, 

které jsou našim společným pojítkem.         

Za práci v uplynulém roce ať již byla úspěšná více či méně je třeba především 

poděkovat vedoucím, kteří se na této práci podíleli: Michalu Dusílkovi, Daně 

Francové, Marii Martínkové a Marku Duškovi, kteří se ujali družstev mladších. 

Poděkování je třeba vyslovit i Jiřímu Tomášovi staršímu, Martinu Dědkovi, 

Leoši Ševcovi, Zdeňku Martínkovi a veliteli sboru Františku Sozanskému, bez 

jejichž pomoci by nebylo možné realizovat činnost kolektivu mladých hasičů 

ve výše uvedeném rozsahu. Poděkování náleží i TJ Dobruška za spolupráci při 

atletické přípravě družstev. Poděkování patří v neposlední řadě i rodičům, kteří 

svým dílem přispívají k úspěšné práci s mladou generací v našem sboru. 

                     

 

 


