
Zpráva o činnosti Mladých hasičů za rok 2002

         Leden jsme věnovali testům odborných znalostí. Moc se nás ovšem nescházelo, 
ale přesto náš program běžel podle nepsaného plánu z minulých schůzek . 
12.ledna se dva naši členové Jiří Nikodým a Lucie Šídlová zúčastnili VVH při které 
přednesli zprávu o činnosti za rok 2001.  
V lednu jsme také odevzdávali členské příspěvky ve výši 30 Kč a zbytek za nás platí 
dospělí. V zájmu zachování čistoty byl vydán příkaz se do klubovny přezouvat, kdo 
neuposlechl musel vytírat jak klubovnu tak i schodiště, vystřídalo se nás nemálo. 
Úklid byl a je pod vedením pana Šídla.

         V únoru jsme si prověřili naše znalosti ze sportu testem  ZOH 2002 , který pro 
nás připravil pan Zeman .   15.února byli hasiči už od 16 hodin, protože jsme 
potřebovali věnovat více času přípravě na zítřejší soutěž.
16.února  „Zimní hry mladých hasičů“. Soutěž se konala v místním kulturním domě. 
Soutěžilo se v sedmi disciplínách : šplh po laně, testy odborností, hod hadicí na 
kuželky, sálová štafeta dvojic, zdravověda, šipky a uzlování. Zúčastnilo se sedm 
pětičlenných družstev a to : Zadní Třebáň , Karlštejn, Tmaň a děti ze Záluží. Skončili 
jsme v kategorii starších i mladších na prvním místě. Odměnou nám byli dorty a 
různé drobnosti. Ceny nám věnovaly : Obecní úřad Zadní Třebań, paní Schwipelová, 
a kulturní dům zapůjčila paní Novotná. Chtěli bychom také poděkovat i Vám kteří 
nepatříte ke skupině našich vedoucích a přesto jste přišli pomoci jako pořadatelé.

         V březnu jsme malovali na téma požární ochrana očima dětí vyhlášenou 
okresním sdružením, kde jsme stejně jako vloni obsadili hned několik předních míst.
8.března jsme byli poprvé venku. Po zimě jsme se rozhýbali rozcvičkou a lehčími 
posilovacími cviky, které jsme druhého dne ocenili na brigádě. Pomáhali jsme 
dospělým ořezávat stromy v areálu mateřské školy a na místním hřbitově, kde jsme 
odpracovali 24 brigádnických hodin.
15. a 22.března jsme skládali zkoušky pro získání odznaku odborností.
23.března jsme společně s hasiči z Karlštejna jeli na výlet do Přibyslavi, kde je stálá 
výstava požární ochrany. Zde jsme viděli mnoho zajímavých věcí. Například plynové 
masky, dýchací přístroj. Výlet se nám líbil.
       
       V dubnu naším hlavním tématem bylo soustředění v Roztokách u Křivoklátu, 
které se konalo o víkendu od 18. do 21. Toto soustředění organizovala rada mládeže 
pod vedením pana Jana Carvána. Každý den se začínalo rozcvičkou, v průběhu dne 
jsme střídavě trénovali : štafetu dvojic, štafetu 4 x 60 metrů, požární útok a pořadové 
cvičení. Předposlední večer byl vyhlášen požární poplach a vyjeli jsme hasit skutečný 
požár, jako by chaty, kterou postavili a zapálili naši vedoucí. Ze všech čtyř sborů 
jsme hasili jako první. Nám zúčastněním se zde velmi líbilo a odjížděli jsme domů 
plni zážitků. 



Pak už následovali tradiční čarodějnice s lampiónovým průvodem. Dětí se zde schází 
stále větší počet a také je stále více radosti nad diplomy a sladkými odměnami, které 
jsou dětem rozdány po vyhodnocení všech soutěží. Také v soutěži  o nejhezčí 
lampión je stále těžší  rozhodnout o třech nejlepších. Při takovéto akci je opět vítána 
pomoc dospělých, kteří nepatří mezi naše vedoucí.  Při přípravě čarodějnic jsme 
odpracovali dalších 49 brigádnických hodin.

        V květnu jsme se spolu s dospělými zúčastnili okrskové soutěže na Ostrově, kde 
nám však nepřálo počasí a tudíž jsme spolu s Karlštejnem nemohli změřit své síly. 
17.května jsme pomáhali při přípravě staročeských  majů, kterých jsme se i 
následující den v hojném počtu zúčastnili, ne však jako loni v průvodu v našich 
uniformách, protože dva z našich vedoucích paní Ševčíková a pan Ševčík skládali 
v tu dobu zkoušky druhého stupně vedoucího v Roztokách u Křivoklátu a ostatní měli 
práci s májemi. 25.května nás čekala další akce, byla to Bambiriáda v autokempu 
v Berouně, kterou opět organizovala rada mládeže. Tam jsme měli jiným dětem 
předvést vše, co děláme v našich schůzkách. Bohužel nám náš dlouho připravovaný 
program zkazilo počasí, ale i tak jsme předvedli co umíme... Odměnou nám ale byl 
skvělý oběd a zmrzlinový pohár!         
      
      Oslavu našeho svátku jsme se rozhodli strávit společně s paní Ševčíkovou  na 
Dnu dětí, pořádaném Klubem českých turistů v Zadní Třebani s názvem Cesta za 
princeznou. Po cestě bylo naším úkolem bylo projít celou trasu po cestě nasbírat 
deset razítek. Ty jsme dostali za každý splněný úkol, který zadávali pohádkové 
bytosti. Program se nám moc líbil! V sobotu 8.června nás čekalo druhé kolo okresní 
hry Plamen, tentokrát v Zaječově. Náš kolektiv se hned několikrát umístil ve 
výtvarné soutěži PO očima dětí, Ivana Ševčíková si odnesla i titul o nejlepší návrh 
medaile. Oceněni byli i naši vedoucí za práci s kolektivem Mladých hasičů a to paní 
Ševčíková a pan Jiří Nikodým. V samotné soutěži mladší žáci obsadili bronzovou 
příčku a žáci starší skvělé 4.místo. Nejlepší příčky obsadili družstva ze Zaječova. 
Soutěž o Zálužský pohár vítězů se konala v sobotu 22.června  v Záluží, tam jsme se 
také umístili i přes velkou konkurenci na 3.a 4.místě a vybojovali si tak skleněný 
pohár. Poslední dva dny tohoto měsíce jsme se účastnili stanování u našich kamarádů 
z Karlštejna. Tam jsme hráli fotbal, ping-pong, seděli u táboráku a pořádali turnaje 
v míčových hrách! Všem se nám tam líbilo o doufáme, že se budeme moci zúčastnit i 
v příštím roce!
V měsíci červnu jsme se také ukázali našim rodičům a zmámím podařenou akcí 
„ požár na ostro „ , která se konala na místní návsi a my jsme zde ve velmi krásném 
čase uhasili objekt postavený ve dvoře kulturního domu. Naše sedmičlenné družstvo, 
které bylo v hasičské zbrojnici obdrželo telefonem hlášení o požáru u kulturního 
domu. Náš čas od ohlášení požáru po uhasení místa byl necelých sedm minut. 
    
     Jako již loni nás nyní čekali dva měsíce zaslouženého odpočinku od školy!A 
z důvodu toho, že by se nás kvůli dovoleným,l etním táborům a prázdninám u 
babiček scházelo na 100% málo, schůzky se v červenci a srpnu nekonali. Bohužel i 
naší obci zasáhli a nemálo srpnové povodně a tak prázdniny nebyly tak klidné jak 



každý čekal. Naši starší kolegové se aktivně podíleli na odstraňování škod 
způsobených katastrofálními povodněmi, odčerpávání vody i evakuaci obyvatel 
z kritických oblastí.  A zde již prokázali i svou pomoc  náš dorostenec Jiří Nikodým a 
starší žáci Ondra Šídlo a  Josef  Ševčík, kteří také příležitostně pomáhají starším 
hasičům při opravách veřejného osvětlení a i zde odpracují několik brigádnických 
hodin .   
Doufejme že tedy vydrží a rozšíří řady našich dospělých hasičů.
       
     Po dvou měsících, které utekli jako voda jsme se sešli poprvé 3.září, kdy se konal i 
zápis nových posil našeho družstva Mladých hasičů. Účast byla vysoká a zapsalo se 
celkem 8 nových mladších žáků. Děti si u nás první den, hned po seznámení s 
vedoucími ozkoušeli všechno náčiní a vybavení našeho sboru, prohlédli si společnou 
klubovnu, předvedli jsme jim také štafety a pořadová cvičení. I jejich rodiče byli 
nadšení, co všechno umíme! Další schůzky už probíhali podle klasického programu 
podle počasí venku nebo v klubovně. Hlavní náplní však bylo nové členy pomalu 
doučovat vše co budou potřebovat na soutěžích. Cvičili jsme šplh, štafety, pořadová 
cvičení, topografii, zdravovědu a uzle. 

     V říjnu už jsme museli kvůli dešti museli být v klubovně, ale ani tam jsme 
nezaháleli a pilně jsme trénovali na blížící se druhé kolo hry Plamen. Ten se lotos 
konal 12.října 2002, poprvé jsme se ho účastnili i s družstvem dorostu, které dopadlo 
nejlépe jak mohlo. Obsadilo zlatou pozici! Doufáme, že si na jarním kole povedou 
stejně dobře a místo obhájí. Starší žáci si ponesou  do dalšího kola 10.pozici a žáci 
mladší 7.místo. Snad si to ještě v druhém kole vylepší a poskočí na žebříčku o 
nějakou tu pozici výše. První místa v těchto kategoriích obsadila družstva ze 
Zaječova. Schůzky probíhají sice za nižší účasti, ale to na programu nic nemění. 
Probírá se zdravověda, optická signalizace a malují se zážitky z poslední soutěže.  

     Účast se zvyšuje a změnou je,že si pro nás připravují program po poradě a za 
pomoci vedoucích dorostenci. První byl Jiří Nikodým, který nás zaujal vyprávěním o 
elektrárnách. Jako další to byla Ivana  Ševčíková ta zase rozvíjela naší šikovnost. 
Vyráběli jsme papírové andělíčky, kterými jsme potom vyzdobili klubovnu. V měsíci 
listopadu tedy máme program trochu oživený těmito novinka a moc se nám to líbí. 
Kromě toho se však věnujeme i teoretické přípravě na soutěže Plamen.
 
     Už máme prosinec, který je trochu volnější ve výcviku, více si povídáme o 
Vánocích, kam se chystáme na prázdniny, atd.  Přesto však zcela nezahálíme a 
věnujeme se například určování světových stran  v přírodě nebo si zkoušíme měřit 
míry našeho těla podle kterých bychom se mohli orientovat při odhadu nějaké 
vzdálenosti nebo velikosti. Padl zde i návrh abychom si vyjeli  s našim družstvem na 
prodloužený víkend na horské chatě. Pro nízký počet zájemců se však akce 
neuskutečnila .  Nevadí snad to vyjde jindy a navíc nás možná na jaře čeká společné 
soustředění na Slapech. 7.prosince se konalo rozloučení s rokem 2002 , které jako 
každý rok organizují dospělí hasiči.  Naší klubovnu navštívil sám svatý Mikuláš 
s jeho družinou. Přinesl nám bohatou nadílku, kterou jsme si museli, ale zasloužit. 



Příchodu Mikuláše předcházela zimní procházka po naší obci. Na trase jsme plnili 
nespočet úkolů, které nám připravili naši dorostenci pod vedením paní Ševčíkové . 
Nejlépe dopadlo družstvo v čele s Pepou Ševčíkem a Ondrou Šídlem a získali tak 
vytouženou odměnu a náš potlesk. Více o této, ale i jiných akcích, kterých se jako 
kolektiv účastníme si můžete přečíst v článcích kronikářky Ivany Ševčíkové 
otištěných v Našich novinách. Tím pro nás skončil rok 2002, který sebou jak pro nás 
jako partu Mladých hasičů tak pro celý stát přinesl spoustu situací a změn s kterými 
jsme se museli vypořádat. Doufáme, že se nám v roce 2003 bude dařit alespoň stejně 
ne-li dokonce lépe než v roce 2002 a budeme dosahovat výborných výsledků ve 
všech soutěžích i osobních životech nás všech ve Sboru dobrovolných hasičů Zadní 
Třebaň.  

       
Zprávu zapsala a zpracovala Ivana Ševčíková  - kronikář mladých hasičů 
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