
Zpráva o činnosti mládeže v roce 2014 

 

Právě uplynulý rok 2014 byl rokem, ve kterém řady našeho sboru navždy 

opustilo několik „tradičních“ členů, bez kterých jsme si hasiče v Bystrém 

nedokázali dlouhá léta představit. Aby bylo možné najít nové podobné členy, 

musíme být nadále velmi aktivní, co se činnosti hasičské mládeže týká. To, jak 

jsme byli aktivní v právě uplynulém roce 2014, se dozvíte z dalšího textu 

zprávy. 

K 31. prosinci roku 2014 bylo členem našeho sboru 37 mladých hasičů a 

dorostenců ve věku do 18 let. Podíl mládeže na celkové členské základně byl 

v tomto roce 34%. V průběhu roku ukončili své členství někteří odchovanci, jež 

se nepodařilo zapojit do družstva dorostenců respektive sladit jejich studijní 

program s tréninkovým plánem.  

Kromě členů našeho sboru se do družstva dorostu zapojili i 2 členové z SDH 

Provoz.  

Všichni aktivní členové byli v roce 2014 zařazeni do 1 družstva mladších, 1 

družstva starších a 1 družstva dorostenců. Počet členů kategorie dorostenců 

v poslední době stagnuje nebo klesá. Proto náš sbor nezapojuje do soutěží 

žádné jednotlivce.  

Zimní, jarní a podzimní příprava družstev si opět vyžádala desítky hodin 

volného času, což kladlo vysoké nároky zejména na vedoucí jednotlivých 

družstev, kteří mají požadovanou kvalifikaci k jejich vedení.  

Nyní již ke konkrétní činnosti jednotlivých družstev. 

Členem družstva mladších bylo v roce 2014 11 dětí. Podobně jako ostatní 

družstva se družstvo zapojilo do soutěžního ročníku hry Plamen zahajovacím 

Závodem požárnické všestrannosti, který se konal 5. října 2013 v Olešnici u 

Rychnova nad Kněžnou. V tomto závodě družstvo obsadilo 4. místo. V zimním 

období roku 2014 se pak družstvo připravovalo na jarní část hry Plamen 

převážně v klubovně sboru. Do tělocvičny v Dobřanech prakticky nedojíždělo, 

čím se připravilo o cenný zimní čas potřebný k lepšímu nácviku disciplín. Ještě 

před termínem okresního kola se družstvo zúčastnilo dvou soutěží Ligy 

hasičské mládeže okresu Rychnov nad Kněžnou. Okresní kolo hry Plamen 

se v roce 2014 konalo ve dnech 23. – 25. května za deštivého a bouřlivého 

počasí v Ještěticích. Družstvo zde nijak výrazně neváhalo. Na druhé straně ani 

příliš neoslnilo.  Třetí místa v disciplínách a zejména 10. místo v požárním 

útoku nemohlo v současné konkurenci v kategorii mladších stačit na lepší než 

celkové 5. místo. S technickými disciplínami se družstvo mladších potýká 



dlouhodobě a je jistě na diskusi, proč tomu tak je. Po okresním kole se družstvo 

společně s družstvem starších zúčastnilo dalších soutěží Ligy mládeže okresu 

Rychnov nad Kněžnou. V průběhu letních prázdnin byl pro členy družstva 

uspořádán prázdninový pobyt naplněný výlety od blízkého i vzdálenějšího 

okolí naší obce. Před začátkem nového ročníku hry Plamen překročily 2 děti 

z družstva věkovou hranici pro účast v družstvu mladších. Obě dvě se úspěšně 

zapojily do družstva starších. Obměněné družstvo se zapojilo do zahajovacího 

Závodu požárnické všestrannosti, který se tentokrát konal 11. října 2014 

v Rokytnici v Orlických horách. Družstvo zde reprezentovaly dvě hlídky, 

kterým se na počátku soutěžního ročníku podařilo vybojovat 3. místo. Soutěží 

v Rokytnici pro družstvo mladších soutěžní rok 2014 skončil.    

Družstvo starších bylo v roce 2014 tvořeno 14 členy a bylo v průběhu sezóny 

doplňováno tak, aby bylo schopné podávat výkony na úrovni krajského kola.   

Stejně jako družstvo mladších, zahájilo i družstvo starších soutěžní ročník hry 

Plamen v říjnu 2013 zahajovacím Závodem požárnické všestrannosti v Olešnici 

u Rychnova nad Kněžnou. Oproti očekávání v tomto závodě zaváhalo a 

obsadilo 5. místo. S počátkem roku 2014 pak společně s družstvem dorostenců 

začalo družstvo dojíždět do tělocvičny Gymnázia v Dobrušce. První soutěží 

jarní části sezóny byla Havířovská hala 2014. Sem družstvo vyrazilo 22. února 

2014. Po své premiéře v roce 2013 chtělo družstvo vybojovat lepší výsledek. 

Zlepšilo se zejména v uzlové štafetě. Místo mezi nejlepšími 5, ale stejně jako 

při minulé účasti ztratilo na posledních úsecích štafety 4 x 40 m. Celkové 12. 

místo však v dané konkurenci můžeme považovat za úspěch. Během jarní 

přípravy se družstvo zapojilo do soutěží Ligy hasičské mládeže okresu 

Rychnov nad Kněžnou. Oproti minulým letem se družstvo nezúčastnilo 

žádných jarních soutěží na okrese Náchod. Další soutěží ročníku již bylo 

okresní kolo hry Plamen v Ještěticích. Družstvo vstoupilo do soutěže vlažně a 

neplatný pokus na štafetě 4 x 60 m nám na optimismu příliš nepřidal. Družstvo 

však včas zabojovalo a další tři disciplíny vyhrálo. S mírným náskokem 2 bodů 

obhájilo titul mistra okresu a vybojovalo si postup do krajského kola hry 

Plamen. Před krajským kolem muselo družstvo řešit problém se sestavou, neboť 

téměř polovina družstva odcestovala na školní výlet do zahraničí. Vedoucí 

družstva proto oslovil sbory z SDH Olešnice u Rychnova nad Kněžnou a SDH 

Provoz, které nám s účastí v krajském kole vypomohly. Výše jmenovaným 

sborům tímto děkujeme a těšíme se na další spolupráci v budoucnu.     

V přípravě na krajské kolo se družstvo zúčastnilo závodu Ligy mládeže 

v Kvasinách. Na krajské kolo vyrazilo družstvo v sobotu 7. června 2014 do 



kempu v Přelouči. Za velmi teplého počasí družstvo v technických disciplínách 

doplácelo na nervozitu a jeho výkony zde zůstaly za očekáváním. ZPV na této 

soutěži pak byl doslova katastrofou. V běžeckých disciplínách na stadionu 

naopak družstvo bojovalo do posledních metrů. Výsledky z posledních dvou 

disciplín pak pro družstvo znamenaly celkové 6. místo. Po krajském kole se 

družstvo zaměřilo zejména na výkony v Lize hasičské mládeže okresu Rychnov 

nad Kněžnou. Kromě těchto soutěží vyrazilo družstvo starších na sportovně 

turistický pobyt do Deštného v Orlických horách. Zde podniklo několik výletů 

a zjistilo, že 70 km na kole v jednom dni je přeci jenom trochu mnoho, a že 

obstarávat si potraviny a připravovat jídlo sami až není taková zábava, jako si 

sednout k plnému ešusu a z něj bez jakéhokoliv ochutnání polovinu 

připraveného jídla vyhodit.     

Nový ročník hry Plamen družstvo zahájilo zahajovacím Závodem požárnické 

všestrannosti v Rokytnici v Orlických horách, kde obsadilo 4. místo. O týden 

později zakončilo soutěžní rok ZPV v Mezilesí, kde obsadilo 2. místo.  

Do výčtu soutěží, kterých se družstva mladých hasičů zúčastnila, jich zbývá 

ještě několik doplnit.  

V celé dosavadní zprávě byla několikrát zmíněna Liga hasičské mládeže okresu 

Rychnov nad Kněžnou. Její druhý ročník kopíroval ročník hry Plamen a v jeho 

programu bylo celkem 10 soutěží. Družstvům mladých hasičů z našeho sboru 

se v těchto soutěžích dařilo následovně: 21. 9. 2013 ZPV v Lukavici (4. místo 

mladší, 2. místo starší), 12.10.2013 60 m s překážkami v Javornici (6. místo 

mladší, 6. místo starší), 8. března – Uzlovka v Provozi (5. místo mladší, 1. 

místo starší), 26. dubna  – CTIF v Bystrém (2. místo mladší, 2. místo starší), 10. 

května v Houdkovicích (3. místo mladší, 1. místo starší), 31. května – 60 m 

v Kvasinách (9. místo mladší, 8. místo starší), 22. června – Pohár hasičské 

mládeže v Opočně (6. místo mladší, 3. místo starší), 5. července – Požární útok 

v Čánce (3. místo mladší, 1. místo starší), 23. srpna v Ledcích (5. místo mladší, 

1. místo starší). Poslední soutěží pak bylo 30. srpna hasičské klání v Křovicích 

(4. místo mladší, 1. místo starší). V celkovém hodnocení 1. ročníku Ligy 

hasičské mládeže pak družstvo mladších obsadilo 3. místo a družstvo starších 

s velkým náskokem zvítězilo. Do 3. ročníku Ligy hasičské mládeže vstoupila 

družstva 20. září ZPV v Lukavici (mladší se zde nezúčastnili a starší obsadili 3. 

místo). Poslední soutěží, o které jsme se nezmiňovali, byla Jablonecká hala 

Mladých hasičů, 29. března 2014 v Jablonci nad Nisou. Zde všichni zapojení 

jednotlivci bohužel skončili daleko za konkurencí.  

 



I v roce 2014 jsme pracovali s družstvem dorostenců. To se stejně jako družstva 

mladých hasičů zapojilo do zahajovacího Závodu požárnické všestrannosti 

v Olešnici u Rychnova nad Kněžnou, kde zvítězilo. Cílem zimní přípravy 

v tělocvičně Gymnázia v Dobrušce bylo zejména zlepšení dovednosti 

potřebných pro disciplínu běh na 100 m s překážkami. Špatná morálka družstva 

bohužel pokračovala i v tomto roce, což se přirozeně projevilo na dosažených 

výkonech i výsledcích.  Nepodařilo se sestavit družstvo do jarní části soutěží a 

po letech, ve kterých pro nás byla tato kategorie velmi úspěšná, jsme se 

nezúčastnili okresního kola dorostu. Družstvo se tak v roce 2014 zúčastnilo 

pouze 2 soutěží v požárním útoku. Obě proběhly 17. května 2014 na domácí 

půdě v Bystrém. V soutěži Podorlické ligy obsadilo 9. místo a v okrskové 

soutěži místo 10. Nový ročník soutěže dorostu pak družstvo zahájilo 

zahajovacím Závodem požárnické všestrannosti v Rokytnici v Orlických 

horách, kde obsadilo 4. místo. Někteří členové výboru organizace i sboru si 

logicky kladou otázku, proč máme udržovat družstvo dorostenců, které nemá 

odpovídající výsledky. Zaznívá pak často názor, že by bylo dobré toto družstvo 

rozpustit. Domnívám se však, že utíkání od problémů je nevyřeší a že je naopak 

velmi nutné najít efektivní řešení. Bude zde nezbytně nutná výpomoc družstva 

mužů, se kterým má družstvo dorostenců shodné disciplíny a je tak možná 

společná příprava. Další oblastí, na kterou by se družstvo mělo v budoucnosti 

zaměřit, jsou klasické disciplíny CTIF. Ty po velkém rozvoji před rokem 2009 

postupně ustupují do pozadí. Pro družstva, která nejsou schopna podávat 

špičkové sportovní výkony, jsou však tyto disciplíny příležitostí jak nejenom 

působit v oblasti požárního sportu, ale i získat návyky potřebné pro činnost 

zásahových jednotek.  

Již několik let je bohatá soutěžní činnost družstev mládeže doplňována o 

neméně bohatou celoroční mimosoutěžní činnost.  Sem patří především 

pravidelná účast na čištění místního koupaliště, konání zkoušek odbornosti MH 

a výlety. I v roce 2014 se družstva zapojilo do sběru starého papíru, který 

v tomto roce vynesl 2 569 Kč a do sbírky Ligy proti rakovině „Květinový den“, 

kterou získali 5 504 Kč.  

S koncem roku 2014 skončilo i volební období stávajícího vedení sboru a 

respektive kolektivu mládeže. Dovolte mi stručně shrnout vše, co se v období 

uplynulých 5 let v oblasti práce s mládeží v našem sboru událo. Po celou tuto 

dobu se podařilo udržet soutěžní družstva ve všech mládežnických kategoriích. 

Postupně se daří sjednocovat systém přípravy kategorie mladších a starších 

navzdory tomu, že se názory na tuto přípravu často liší. Sbor byl jedním 



z iniciátorů vzniku Ligy hasičské mládeže, která se velmi úspěšně rozvíjí a 

přispívá ke zvýšení výkonnosti družstev mladých hasičů v okrese. Nejmladší 

členy jsme zapojili i do akcí, které nejsou přímo propojeny s požárním sportem 

a mají spíše výchovný charakter. Bohužel se nám nepodařilo udržet vysokou 

laťku v činnosti dorostenců a velmi ochladla i mezinárodní spolupráce mezi 

mládežníky. Spolupráce s ostatními sboru se naopak i díky seriálu Ligy 

hasičské mládeže zlepšuje.  

Do nově začínajícího volebního období si tak přinášíme několik úkolů. Tím 

hlavním je založení družstva předškolních dětí, které doplní stávající soutěžní 

družstva a pomůže zajistit příchod dětí do našeho sboru již ve 3 letech a jejich 

zapojení do celého systému dobrovolné požární ochrany. V nejbližší 

budoucnosti se sbor musí držet linie přípravka – mladší – starší – dorost – 

požární sport + zásahová jednotka respektive CTIF + zásahová jednotka. Každé 

dítě, které vstoupí do našeho sboru, musí mít jistotu, že bude moci ve sboru 

aktivně pracovat. Již se nesmí stávat to, že budeme dorostencům v 18 letech 

říkat, že na „poháry jezdit nebudou“ a „zásahová jednotka je plná“. To je to, co 

se v současné době často děje. Sbor pak musí řešit problémy s personálním 

zajištěním, které se projevily i při sestavování návrhu nového složení výboru na 

příští volební období. Toto vše si jistě celou řadu diskusí, rozčilování, ale 

především času a energie. Věřím však, že v sobě tuto energii nalezneme stejně, 

jako jsme ji nalezli v dobách minulých a nenecháme se žádnými problémy 

odradit.            

Závěrem mé zprávy chci poděkovat všem, kteří se práci s mládeží v Bystrém 

podílejí a to konkrétně Michalu Dusílkovi, Daně Francové, Marii Martínkové, 

Adamu Novotnému a Filipu Marvalovi, který pomohl uskutečnit výlet mladých 

hasičů do Deštného. Velké poděkování náleží všem maminkám a babičkám, 

které připravily pro děti vynikající občerstvení na okresním kole v Ještěticích. 

Poděkování je třeba vyslovit i Jiřímu Tomášovi staršímu, Leoši Ševcovi, 

Zdeňku Martínkovi a veliteli sboru Františku Sozanskému, bez jejichž pomoci 

by nebylo možné realizovat činnost kolektivu mladých hasičů a dorostenců. 

Poděkování náleží také všem, kteří se podíleli na organizaci jarní soutěže. 

Největší dík si ale zaslouží tolerantní rodiče, kteří nám své potomky s důvěrou 

svěřují a bez nichž by činnost mládeže v našem sboru nebyla možná. 


