
Zpráva o činnosti mládeže v roce 2017 

 
Ani v roce 2017 nemohla mezi náplní práce našeho sboru dobrovolných hasičů 
chybět práce s mládeží, která v našem sboru započala již před 45 lety, tedy 
s počátkem celorepublikové hry mladých hasičů Plamen. Práce s mládeží 
v tomto roce byla oproti minulým letům více zaměřena na aktivity celoroční 
činnosti mladých hasičů a důraz byl kladen i na společnou účast všech 
mládežnických družstev při veškerých aktivitách. Jaké výsledky tato práce 
přinesla se dozvíme z následující zprávy.  
K 31. prosinci roku 2017 bylo členem našeho sboru 44 mladých hasičů a 
dorostenců ve věku do 18 let. Podíl mládeže na celkové členské základně tak 
v tomto roce byl 38,2 %. Kromě vlastních členů se do činnosti našich 
soutěžních družstev zapojili i 2 členové SDH Deštné.   
Všichni aktivní členové byli i v roce 2017 zařazeni do 1 družstva mladších, 1 
družstva starších a 1 družstva dorostenců.  
Všechna soutěžní družstva byla vedena kvalifikovanými vedoucími, jejichž 
řady rozšířil Pavel Zahradník, který úspěšně absolvoval školení instruktorů 
mládeže v Rokytnici v Orlických horách.  
Družstvo mladších se po problémech se složením družstva v minulých letech 
stabilizovalo a počet jeho členů se v roce 2017 ustálil na 14. 
Družstvo zahájilo svoji soutěžní činnost zahajovacím Závodem požárnické 
všestrannosti, který se konal 8. října 2016 v Česticích. V tomto závodě nás 
reprezentovaly dvě soutěžní hlídky, které vybojovaly 6. místo. Během dlouhého 
zimního období roku 2017 pak družstvo trávilo čas převážně v klubovně sboru, 
respektive tělocvičny v prostorách bývalé školy. Jarní část soutěží zahájilo 
družstvo účastí v soutěžích Ligy hasičské mládeže a poté již všechno směrovalo 
k tradičnímu vyvrcholení jarní části sezóny, okresnímu kolu hry Plamen. To 
bylo naplánováno do Ještětic na dny 26. – 28. května 2017. V prvním dnu 
soutěží se družstvu dařilo v běžeckých disciplínách, kdy družstvo obsadilo 1. 
místo ve štafetě 4 x 60 m a 2. místo ve štafetě CTIF. V technických 
disciplínách, zejména v požárním útoku se družstvu již několik let nedaří. 
V Ještěticích proto v těchto disciplínách obsadilo družstvo 7. a 6. místo. 
Družstvo se naopak proti roku 2016 zlepšilo ve štafetě požárních dvojic, kde 
s časem 71 s. zvítězilo. V celkovém pořadí okresního kola tak družstvo 
obsadilo 2. místo za družstvem z Jílovice.       
 



Po okresním kole se družstvo společně s družstvem starších zúčastnilo dalších 
soutěží Ligy mládeže okresu Rychnov nad Kněžnou. V průběhu června byl pro 
členy družstva uspořádán tradiční společný pobyt. Před začátkem nového 
ročníku hry Plamen překročil jeden člen družstva věkovou hranici pro účast 
v družstvu mladších a úspěšně se zapojil do přípravy družstva starších. 
Obměněné družstvo mladších se zúčastnilo zahajovacího Závodu požárnické 
všestrannosti, který se tentokrát konal 7. října 2017 v Orlických horách. 
V tomto po dlouhé době skutečně branném závodě obsadilo družstvo 5. místo.  
Touto soutěží skončil pro družstvo mladších i celý soutěžní rok 2017. 
Družstvo starších bylo v roce 2017 tvořeno 10 členy. Část členů tvořili 
závodníci se zkušenostmi z MČR v roce 2016, druhou část závodnici, kteří své 
zkušenosti teprve sbírají. Toto se projevovalo během celého soutěžního 
ročníku, kdy se družstvo muselo velmi často vracet až k základům jednotlivých 
disciplín.  Stejně jako družstvo mladších, zahájilo i družstvo starších soutěžní 
ročník hry Plamen v říjnu 2016 zahajovacím Závodem požárnické všestrannosti 
v Česticích. Zde družstvo nasadilo pouze jednu hlídku, která se však 
s nástrahami trati vyrovnala výborně a v celém závodě zvítězila. Zimní přípravu 
družstva si již dlouhá léta neumíme představit bez návštěv tělocvičny 
Gymnázia v Dobrušce, kde se družstvo věnuje zejména nácviku štafety 4 x 60 
m a štafety požárních dvojic. Před koncem zimní přípravy vyrazilo družstvo 25. 
února 2017 do Havířova na 28. ročník Havířovské haly, které se v tomto 
ročníku účastnilo 29 družstev mladších a 38 družstev starších. Našemu 
družstvu starších se tentokrát v konkurenci ostatních příliš nedařilo. Oba dva 
pokusy štafety požárních dvojic byly zatíženy trestnými body, což znamenalo 
28. místo, následovalo 20. místo v uzlové štafetě a opět 28. místo ve štafetě 4 x 
40 m. Celkové 27. místo tak bylo velmi za očekáváním.  
Stejně jako družstvo mladších se i družstvo starších zapojilo před okresním 
kolem do soutěží Ligy hasičské mládeže. Družstvo se pak po celý měsíc květen 
intenzivně připravovalo na okresní kolo hry Plamen, které v minulých letech 
poměrně jednoznačně ovládalo. Soutěž pro družstvo začala poměrně slibně a to 
4. místem ve štafetě 4 x 60 m. Pak však přišel výpadek v disciplínách, ve 
kterých se družstvu vždy velmi dařilo a mohlo na ně spoléhat. Nepovedené 
pokusy v požárním útoku CTIF a v požárním útoku znamenaly dvě 7. místa a 
vzdálení se z postupových pozic. Čtvrté místo ve štafetě CTIF a vítězná štafeta 
požárních dvojic už nemohly nic změnit na tom, že družstvo starších bude po 
pěti letech na krajském kole chybět. Celkové 3. místo v okresním kole však 
není třeba hodnotit jako neúspěch.    



Do nového ročníku vstupovalo družstvo v upraveném složení, ve kterém se 
zúčastnilo zahajovacího závodu požárnické všestrannosti v Olešnici 
v Orlických horách. Zde obsadilo 10. místo, čímž výčet nepřesvědčivých 
výsledků zakončilo. Náladu si pak družstvo zpravilo 14. října 2017 ZPV 
v Mezilesí, kde hlídky obsadily 5. a 7. místo. Stejně jako v letech minulých, byl 
i v roce 2017 tento závod pro družstvo poslední soutěží roku. O výsledcích 
družstva v průběhu roku bylo velmi široce diskutováno. Jak už to však často 
bývá, diskuse končí, ale práce zůstává. Družstvo jde tedy dál a veškerá příprava 
je opět podřízena snaze navázat na výsledky z let minulých.    
V roce 217 probíhal na okrese Rychnov nad Kněžnou 5. ročník Ligy hasičské 
mládeže. Deset soutěží ročníku prověří všechna soutěžní družstva usilující o 
přední umístění. A jak byla prověřena naše družstva? 
Družstvo mladších se zapojilo do všech 10 soutěží ročníku. Na domácí půdě 
v Bystrém zvítězilo, ve dvou soutěžích obsadilo 3. místa (Kvasiny, Křovice). 
V Čánce to pak bylo místo 4.. Ve zbylých soutěžích obsadilo družstvo dvě 5. 
místa (Houdkovice, Opočno) a čtyři 6. místa (Lukavice, Provoz, Jílovice, 
Ledce). Tyto výsledky znamenaly pro družstvo celkové 2. místo v celém 
ročníku.      
Družstvo starších se rovněž zapojilo do všech soutěží ročníku. V Bystrém a 
Ledcích se podařilo družstvu vybojovat vítězství. Žádná další umístění na 
stupních vítězů si však již nevybojovalo. V Houdkovicích a Čánce obsadilo 
družstvo 4. místa, v Jílovici místo 5., v Kvasinách a Křovicích místa 6.. Tato 
umístění pak doplnilo 7. místo Opočně, 8. místo v Lukavici a 12. místo 
v Provozi.  Toto družstvo stačilo družstvu na celkové 5. místo v ročníku.  
Do nového ročníku Ligy vstoupila obě družstva 16. září 2017 v Lukavici, kde 
mladší skončili na místě 4. a starší na místě 14..   
Dalším družstvem, které zaznamenalo v roce 2017 zajímavé výsledky, bylo 
družstvo dorostenců. To vstoupilo do soutěžního ročníku stejně jako ostatní 
soutěžní družstva Závodem požárnické všestrannosti v Česticích, kde obsadilo 
2. místo. Ještě před konáním okresního kola se družstvo zapojilo do soutěže 
Podorlické ligy na domácí půdě v Bystrém, kde obsadilo 5. místo a okrskové 
soutěže v Dobřanech, odkud si odvezlo 3. místo. Okresní kolo soutěže dorostu 
se konalo 3. června 2017 v Dobrušce. Zde družstvo bojovalo zároveň o postup 
do krajského kola v požárním sportu dospělých. V žádné disciplíně na 
konkurenci dospělých nestačilo a obsadilo tak druhé místo. Ve své kategorii 
však zvítězilo a postoupilo do krajského kola dorostu.  
 



Krajské kolo se konalo 17. června 2017 na stadionu v Hradci Králové. Soutěž 
družstvo zahájilo 3. místem v běhu na 100 m s překážkami. Na toto umístění 
navázalo dvěma 2.  místy v požárním útoku a štafetě 4 x 100 m. Chyba v testu, 
pro nás již tradiční, nás bohužel přišla draho. Bez této chyby by dělilo družstvo 
11 setin od postupu na Mistrovství České republiky. Takto se však družstvo 
muselo smířit s celkovým 3. místem. Za tento výsledek se však družstvo 
nemusí v žádném případě stydět. Družstvo má velký potenciál pro budoucí 
soutěže v požárním sportu ať již postupové či pohárové. Pomoci s družstvem 
však musí i členové družstva dospělých, či jiný člen sboru, který mu může 
věnovat čas. Při deseti soutěžích mladých hasičů v roce a dalších soutěžích 
Podorlické ligy totiž času na dotažení družstva na vrchol nezbývá. Je to tedy 
věc k zamyšlení pro ty, kteří teoreticky velmi dobře vědí, jak družstvem 
pracovat. Vyjádřit by se k celé věci měli pochopitelně hlavně členové družstva 
samotného.     
Do nového ročníku hry Plamen vstoupilo družstvo 7. října 2017 v Olešnici 
v Orlických horách, kde obsadilo 1. místo.  
Jak již bylo zmíněno výše, byl v roce 2017 kladen větší důraz na celoroční 
činnost mládeže. Jako kuriozita pro ostatní občany obce působila družstva 
mladých hasičů při akci „Ukliďme Česko“, která se konala 8. dubna 2017. 
V roce 2017 jsme nezapomněli ani na akci „Květinový den“ (10. května 2017), 
při které jsme prodejem květin po obci a okolí získali 6 535 Kč. Neobešlo se 
bez nás ani tradiční čištění koupaliště.  
Dvě akce však byly pro družstva zcela nové. Prvního dubna vyrazila družstva 
společně se staršími členy sboru na Letiště V. Havla v Praze. Zde si prohlédla 
prostory tamní hasičské stanice a s doprovodem se dostala až ke vzletové dráze.  
Druhou akcí byl Kurs záchrany tonoucího v prostorách bazénu v Dobrušce. 
Tento kurs se konal 17. listopadu 2017 v rámci projektu rozvoje fyzické 
zdatnosti členů kolektivu, který byl finančně podpořen Královéhradeckým 
krajem. Děti si vyzkoušely, že některé umějí plavat, a některé mohou úspěšně 
plnit roli tonoucího. Rádi bychom touto cestou poděkovali firmě DENA 
Dobruška a bazénu v Dobrušce za zajištění celé akce.   
Rok 2017 byl pro všechna naše mládežnická družstva velmi úspěšný a patří jim 
za to velké poděkování. Je však třeba nepolevovat v práci s nemladší generací a 
usilovat o zisk co nejlepších výsledků pro náš sbor. Ty nám totiž nepřinášejí 
jenom dobrý pocit z práce, ale pomáhají i získávat finanční prostředky potřebné 
k zajištění činnosti mládeže v rozsahu, který byl popsán v této zprávě.          



Závěrem mé zprávy chci poděkovat všem, kteří se na práci s mládeží v Bystrém 
podílejí, a to konkrétně Michalu Dusílkovi, Daně Francové, Marii Martínkové a 
Pavlu Zahradníkovi. 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. 
Velké poděkování náleží všem, kteří pomohli se zvládnutím jarního poháru 
hasičské mládeže. Děkujeme také členům, kteří společně s mladými hasiči 
vyrazili na výlet do Prahy.  Největší dík si ale zaslouží tolerantní rodiče, kteří 
nám své potomky s důvěrou svěřují místo toho, aby tyto seděly u počítače či 
televize. 
 


