
Zpráva o činnosti mládeže v roce 2018 
 
Také v roce 2018 pracoval náš sbor velmi aktivně s nejmladší hasičskou 
generací. Tato generace se v průběhu roku musela vyrovnávat nejen se soupeři 
na soutěžích, ale i s okolnostmi, které její dobré práci příliš nepomohly, ba 
právě naopak. Protože je to však generace odolná, podařilo se jí v práci vytrvat, 
za což patří dík především jejím vedoucím. Jak se našim mládežníkům v roce 
2018 dařilo konkrétně se dozvíte z následujícího textu této zprávy.    
K 31. prosinci roku 2018 bylo členem našeho sboru 54 mladých hasičů a 
dorostenců ve věku do 18 let. Podíl mládeže na celkové členské základně 
v tomto roce tak 46,2 %. Kromě vlastních členů se do činnosti našich 
soutěžních družstev zapojil i jeden člen SDH Bohdašín. Do soutěží a pravidelné 
práce se všichni mladí hasiči a dorostenci nezapojují. Aktivních mladých hasičů 
a dorostenců tak v roce 2018 bylo 41.        
Všichni aktivní členové byli v roce 2018 zařazeni do 1 družstva mladších, 1 
družstva starších a 1 družstva dorostenců.  
Všechna soutěžní družstva byla vedena kvalifikovanými vedoucími, jejichž 
řady rozšířili Pavel Zahradník, který se stal kvalifikovaným vedoucím a dále 
pak Jakub Mencl a Anna Sozanská, kteří získali kvalifikaci instruktora.  
Pro družstvo mladších, jehož členem bylo v roce 2018 19 dětí byl rok 2018 
velmi úspěšným. 
Družstvo zahájilo svoji soutěžní činnost zahajovacím Závodem požárnické 
všestrannosti, který se konal 6. října 2017 v Olešnici v Orlických horách. 
V tomto závodě nás reprezentovaly dvě soutěžní hlídky, které vybojovaly 5. 
místo. Zimní období přípravy pak družstvo trávilo čas převážně v tělocvičně 
bývalé školy, klubovně sboru a tělocvičně v Dobřanech. První soutěží v roce 
2018 byla pro družstvo Havířovská hala, 17. února 2018 v Havířově. Zde se 
družstvu po dobrém výkonu podařil první výborný výsledek, když družstvo 
obsadilo celkové 6. místo mezi 32 zúčastněnými družstvy. Do termínu 
okresního kola hry Plamen družstvo absolvovalo soutěže Ligy mládeže, které 
využilo zejména k maximálně efektivní přípravě na okresní kolo. Okresní kolo 
hry Plamen se konalo ve dnech 25. – 27. května 2018 za velmi teplého počasí 
v Přepychách. V prvním dnu soutěže by na programu běžecké disciplíny a oba 
požární útoky, klasický i útok CTIF. V požárním útoku CTIF a štafetě CTIF 
obsadilo družstvo 1. místa, ve štafetě 4 x 60 2. místo. K těmto výsledkům pak 
družstvo přidalo 7. místo ve své nejslabší disciplíně, požárním útoku. Do 
druhého dne tak družstvo šlo z 1. místa se slibným náskokem před svými 



největšími konkurenty z Kvasin. V poslední disciplíně, štafetě požárních dvojic, 
dosáhlo družstvo času 66,30 s., což stačilo na první místo v disciplíně i na 
zasloužený titul mistra okresu v kategorii mladších. Družstvo tak za sebou 
nechalo stříbrné družstvo z Kvasin a bronzové družstvo z Houdkovic.        
Po okresním kole se družstvo společně s družstvem starších zúčastnilo dalších 
soutěží Ligy mládeže okresu Rychnov nad Kněžnou. Před začátkem nového 
ročníku hry Plamen dosáhlo 6 členů věkové hranice pro možnou účast 
v soutěžích kategorie mladších a 5 z nich se zapojilo do družstva starších. 
Obměněné družstvo mladších se zúčastnilo zahajovacího Závodu požárnické 
všestrannosti, který se konal 6. října 2018 v Lukavici. Zde družstvo navázalo na 
úspěšnou jarní část činnosti a obsadilo v tomto závodě 2. místo.   
Touto soutěží pro družstvo mladších celý soutěžní rok 2018 skončil. 
Družstvo starších bylo v první polovině roku 2018 tvořeno 9 členy. Nemělo tak 
žádného náhradníka, což se v průběhu roku několikrát negativně projevilo. Na 
soutěžích Ligy mládeže to problém není, protože zde jsou pravidla pro 
zapůjčování závodníků volnější. V postupových soutěžích však toto nelze. 
Potýkáme se pak se situací, kdy nepřítomnost jednoho člena družstva může 
ohrozit účast na okresním kole a tím i celoroční práci celého kolektivu. Je jistě 
úlohou vedoucích se s tímto vyrovnat. Omluvná SMS od rodičů zaslaná ráno 
před zahájením soutěže je sice hezká, avšak v žádném případě problém 
nevyřeší. Nejen vedoucí, ale i rodiče by dle našeho názoru občas měli trochu 
více apelovat na pocit odpovědnosti za ostatní u svých dětí.   
Stejně jako družstvo mladších zahájilo i družstvo starších soutěžní ročník hry 
Plamen v říjnu 2017 zahajovacím Závodem požárnické všestrannosti v Olešnici 
v Orlických horách. Zde družstvo nasadilo dvě soutěžní hlídky, kterým se však 
vůbec nedařilo a vybojovali tak pro družstvo 10. místo. 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 17. února 2018 
do Havířova na 29. ročník Havířovské haly, do kterého nastoupilo doplněné o 2 
členy družstva mladších, bez kterých by soutěž vůbec nemohlo absolvovat. 
Našemu družstvu se opět nedařilo, o čemž svědčí celkové 34. místo.  
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.  Družstvo soutěž zahájilo 
5. místem v požárním útoku CTIF, ke kterému přidalo v průběhu dne 3. místo 
ze štafety 4 x 60 m, 4. místo v požárním útoku a 10. místo ve štafetě CTIF. 



Právě v této disciplíně se nejvíce projevují výkonnostní rozdíly mezi mladšími a 
staršími žáky. Náladu si družstvo spravilo druhý den soutěží 2. místem ve 
štafetě požárních dvojic. V celkovém hodnocení okresního kola obsadilo 
družstvo 5. místo, což odpovídalo jeho momentálním možnostem. Jsme rádi, že 
v řadách sboru i občanů obce Bystré máme velké množství trenérů, kteří vědí, 
jak dosahovat lepších výsledků, a na které se budeme moci v budoucnu obracet 
s prosbou o radu a pomoc.     
Do nového ročníku vstupovalo družstvo v upraveném složení, ve kterém se 
zúčastnilo zahajovacího Závodu požárnické všestrannosti v Lukavici 
v Orlických horách. Zde se na sebe družstvo zdravě rozzlobilo a v závodě se mu 
podařilo zvítězit. Do jarní části soutěží tak jde družstvo s tím nejlepším 
možným výsledkem.   
Poslední soutěží roku byl pro družstvo starších 13. října 2018 Memoriál J. 
Kárníka v Mezilesí. Naše starší hlídky zde obsadily 12. a 19. místo.  
V roce 2018 probíhal na okrese Rychnov nad Kněžnou již 6. 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 9 soutěží ročníku a vynechalo tak pouze 
soutěž v Ledcích. Na domácí půdě v Bystrém zvítězilo, v dalších soutěžích 
obsadilo 2. a 3. místa (Kvasiny, Houdkovice). K těmto umístěním pak přidalo 4. 
a 5. místo v Lukavici a Čánce, 6., 7., 8. a 10. místa v Opočně, Jílovici, 
Křovicích a v Provozi. Tyto výsledky znamenaly pro družstvo celkové 4. místo 
v celém vyrovnaném ročníku.       
Družstvo starších se zapojilo do všech soutěží ročníku. V Bystrém družstvo 
vybojovalo 2. místo. Poté vybojovalo družstvo 3 pátá místa (Jílovice, Opočno, 
Křovice), 3 šestá místa (Kvasiny, Čánka, Ledce), 7. místo v Houdkovicích a 8. 
místo v Provozi. Ze závodu v Lukavici se vrátilo bez bodů. V celkovém 
hodnocení ročníku pak družstvo obsadilo 5. místo.  
Do nového ročníku Ligy vstoupila obě družstva 15. září 2018 v Lukavici, kde 
mladší zvítězili a starší obsadili 8. místo.    
Dalším družstvem, které v našem sboru v roce 2018 aktivně pracovalo, bylo 
družstvo dorostenců. To vstoupilo do soutěžního ročníku stejně jako ostatní 
soutěžní družstva Závodem požárnické všestrannosti v Olešnici v Orlických 
horách, kde obsadilo 1. místo. Ještě před konáním okresního kola se družstvo 
zapojilo do okrskové soutěže v Bohdašíně, odkud si odvezlo 7. místo. Okresní 
kolo soutěže dorostu se konalo 2. června 2018 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 4. místo. 
Ve své kategorii však zvítězilo a postoupilo do krajského kola dorostu.  
Krajské kolo se konalo 9. června 2018 na zrekonstruovaném stadionu 
v Náchodě. Soutěž družstvo zahájilo 3. místem v běhu na 100 m s překážkami. 
Na toto umístění navázalo dvěma 3.  místy v požárním útoku a testu z požární 
ochrany. Požární útok se z důvodu nepříznivého počasí nekonal.  Družstvo tak 
v celkovém pořadí krajského kola obsadilo 3. místo.  
Tato soutěž byla pro kategorii dorostu v našem sboru soutěží poslední. Při 
zahájení soutěžního ročníku usilovalo vedení družstva o sestavení společného 
družstva s dorostenci z Rokytnice v Orlických horách a Jílovice. Tato snaha se 
však se žádnou odezvou nesetkala. Družstvo se tak na podzim sestavit a zapojit 
do nového ročníku soutěží nepodařilo. Někteří členové studují na školách a jsou 
po celý týden mimo svoje bydliště. I ti, kteří jsou doma mají svůj program 
nabitý studiem a dalšími aktivitami. Pro všechny tyto naše odchovance, kterým 
jsme věnovali velké množství energie, času, trpělivosti a konec konců i peněz, 
tak nyní musíme společně najít nové uplatnění ve sboru. Bylo by 
neodpustitelnou chybou tyto členy, kteří mají potenciál pro činnost ve sboru, 
ztratit a nechat je jít. Velmi bychom proto uvítali pomoc velitele či dalších členů 
sboru v této naší práci. Naznamená to, že se zříkáme odpovědnosti za tuto 
nastupující generaci. Musíme se však o práci s ní podělit tak, aby tato generace 
dále mohla ve sboru aktivně pracovat. Vyjádřit by se k celé věci měli 
pochopitelně hlavně členové družstva samotného.     
I rok 2018 byl naplněn celoroční činností mládeže. Na úklid obce jsme 7. dubna 
2018 zůstali opět sami. Pro nás již tradiční akcí byl dne 16. května 2018 další 
ročník Květinového dne. Při něm mladí hasiči získali prodejem květin částku 
5 963 korun. Neobešlo se bez nás ani čištění místního koupaliště.  
Novou akcí byl pro členy kolektivu společný víkendový pobyt, který se 
uskutečnil na chatě Horalka ve dnech 20. – 22. září 2018. Obě soutěžní družstva 
si pobyt užila a poznala, že i bez soutěží se dá zažít mnoho zajímavého. 
Družstvo starších 10. a 11. března 2018 navštívilo bazén Tropical Islands 
v Německu a hasiče v Diedersdorfu. Prostřednictvím mládeže chceme obnovit 
spolupráci s hasiči z Německa a Slovenska tak, jak jsme na to byli v minulosti 
zvyklí. Touto cestou bychom rádi poděkovali škole Trivium Plus v Dobřanech 
za zapůjčení vozidla na dopravu dětí na tuto akci. Družstvo starších pak 
vyrazilo do bazénu ještě jednou a to 29. října 2018 do Pardubic. Obě dvě 
soutěžní družstva se na podzim zapojila do sběru starého papíru, kterým získala 
částku 2 225 Kč. Z této částky pak přispělo 1 000 Kč na činnost organizace 



Anděl na drátě. Poslední společnou akcí roku 2018 bylo pro družstva mladých 
hasičů Filmové odpoledne, které proběhlo 13. prosince 2018 v místním hostinci.     
Rok 2018 byl prací s mládeží téměř zcela naplněn. Přes veškeré obtíže uvedené 
v této zprávě hodláme v naší činnosti pokračovat minimálně ve stejném rozsahu 
jako tomu bylo v roce 2018. K tomu potřebujeme trpělivé vedoucí, rodiče 
spoustu energie a času. Doufáme, že toto vše nalezneme i v roce 2019.    
Závěrem mé zprávy chci poděkovat všem, kteří se na práci s mládeží v Bystrém 
podílejí, a to konkrétně Michalu Dusílkovi, Daně Francové, Marii Martínkové, 
Pavlu Zahradníkovi, Jakubu Menclovi a Anně Sozanské. Velké poděkování 
náleží všem maminkám a babičkám, které připravily pro děti vynikající 
občerstvení na okresním kole v Přepychách. Poděkování je třeba vyslovit i 
Zdeňku Martínkovi a veliteli sboru Františku Sozanskému, bez jejichž pomoci 
by nebylo možné realizovat činnost kolektivu mladých hasičů a dorostenců. 
Velké poděkování náleží i všem, kteří pomohli se zvládnutím jarního poháru 
hasičské mládeže.  


