
Zpráva o činnosti mladých hasičů za rok 2006

leden:
První akcí v tomto roce byly již 6. Zimní hry MH, které se konaly 14.1. zde v 
kulturáku.
Soutěž se zdařila i přes malou účast - pouze 6 družstev. Další středu byla klasická 
schůzka v klubovně, následující byla zrušena pro velkou zimu.
únor:
Únorové schůzky byly věnovány společenským hrám v klubovně, testům a kvízům.
Nelze opominout také úklid uniforem a klubovny.
březen:
V březnu byla naše práce zaměřena především na plnění odborností a výtvarné 
činnosti do soutěže Požární ochrana očima dětí. Jedna pravidelná schůzka byla 
zrušena - jarní prázdniny.
duben:
Měsíc duben jsme začali dlouho očekávaným výletem do Prahy. 1.4. jsme navštívili 
Národní technické muzeum, poobědvali v oblíbeném KFC a poté shlédli divadelní 
představení Spejbla a Hurvínka. Příští tři setkání jsme i s dorostenci pilně nacvičovali 
požární útok, který jsme předvedli při oslavách 100.výročí založení místního SDH 
22.4.2006. 

Ukázka zápisu z kroniky :
Tohoto dne jsme měli oslavu 100. výročí založení SDH v Zadní Třebani. V 9:30 jsme 
měli být v hasičárně a v 10 jsme se seřadili do prvních řad průvodu hned za vlajky a 
šli jsme položit věnce padlým k památníku u pošty.

Ve 13:30 jsme se sešli na ostrově. Vyhrávala zde hudba,  prodávali se pamětní 
knihy a odznaky a také klobásy na roštu.

Ve 14:00 svolal pan Kořínek nástup a začala soutěž v požárním útoku. První 
běželi mladší žáci ze Zadní Třebaně, družstvo 1 a 2, potom pokračovali žáci starší až 
kolem 17 hodiny vyběhli muži ze Záluží. I když si jeden z nich rozcvičoval kolena 
před startem, moc mu to nepomohlo. V jeho levém proudu zapomněli připojit jednu 
hadici a tak stál od cíle trochu dále. Plácnul s sebou na zem a vyžadoval ošetření.  
Zadnotřebaňští hasiči přiběhli s nosítky a lahví fernetu. Když ho odnášeli, tak  zjistil,  
že tam je sodovka a další lék nechtěl. Aby došli k autům, tak museli projít kolem kádě 
s vodou. V tu chvíli pacient otevřel oči, protože nosítka se začala naklánět, ozvalo se 
šplouchnutí a hasič byl v kádi.

Dalším zpestřením byl útok hasičů v historických kostýmech s ruční stříkačkou 
kterou netáhli koně ale lidi.

V 17:30 bylo vyhlášení výsledků, zrovna začínalo pršet. Mladší žáci, družstvo 
1, bylo na druhém místě a družstvo 2 na prvním. Naši dorostenci byli první ze dvou. 
Jsou lepší než Zálužáci. Ženy, družstvo 1 v černých tričkách, obsadili první místo a 
dostaly láhev alkoholu.

Pan Ševčík se s námi rozloučil a připomněl, že od 18 hodin je v kulturním 
domě posezení s hudbou s možností tance.



Poslední den v dubnu, jako každý rok, jsou Čarodějnice. Celé odpoledne jsme 
soutěžili o samé dobroty. Na večer byl připraven táborák a něm jsme si opekli 
buřtíky.
květen:
20.5. se na Ostrově konalo jarní kolo hry Plamen, na který jsme se pilně připravolali 
již od začátku měsíce, trénovali štafetu 4 x 60metrů, dvojičky a odborky. Poslední 
středu v květnu jsme koukali na DVD Plamen a říkali si jaké děláme chyby.
červen:
První týden – nácvik požárního ůtoku na Zálužský pohár, který byl 10.6. 21.6 
proběhla hrací schůzka a úklid uniforem. Další schůzka byla přesunuta na pátek 
30.6., kdy jsme se rozloučily s výcvikovým rokem 2005/2006. Celé odpoledne jme si 
hráli a na konec si pochutnávali na grilovaných kuřátkách.
červenec a srpen:
Doba letních prázdnin. Letos však mimořádně 9.8.probíhal nácvik požárního útoku a 
zkouška uniforem, protože jsme byli pozváni do Podbrd na oslavy 110.výročí hasičů. 
Naše vystoupení mělo velký ohlas a proto jsme museli ukázku útoku opakovat. 
září:
Po prázdninách jsme se poprvé sešli 6.9. Další středu jsme mezi sebe přijali několik 
nových kamarádů. Příští týden nacvičujeme hlavně sání, což se nám zatím moc 
nedařilo.
23.9. Karlštejnský přebor žáků. Tady se ukázalo, že se nácvik vyplatil. Další schůzka, 
protože pršelo, byla věnována teoretické přípravě na branný závod pod střechou 
zbrojnice.
říjen:
První dvě říjnové středy jsme trénovali na branný závod požárnické všestrannosti i s 
dorostenci.
Učili jsme se vázat uzly, ručkovat po laně, střílet ze vzduchovky a poznávat 
topografické značky.
14.10. bylo podzimní kolo hry Plamen na hřišti v Hudlicích.Nutno přiznat, že se nám 
ani dorostu moc nepovedlo. Další týden jsme vyráběli draky do soutěže o nejhezčího 
dráčka Soptíka. Se svými výtvory jsme dokonce vyhráli 3.místo a obdrželi krásnou 
cenu – stolní hry
listopad:
3.11. byl ve Třebani uspořádán Lucerničkový průvod Broučků, ve kterém nás šlo asi 
10 mladých hasičů s vlastnoručně vytvořenými světýlky. Další schůzka byla zrušena 
pro vysokou nemocnost.
22.11. nám pan Ševčík přečetl pohádku o dráčku Hasíkovi a potom jsme ho museli 
nakreslit.
29.11. jsme si pouštěli na DVD instruktážní film Výchova dětí v oblasti PO.
prosinec:
V prosinci nás čekala pouze jediná akce, ale o to více jsme se na ní těšili. 9.12. byla 
mikulášská besídka, kde nás navštívil asi opravdový Mikuláš s ošklivým čertem a 
krásným andělem. Dostali jsme sposty sladkostí a také několik drobností pro dlouhé 
chvíle. Od té doby až do Nového roku byly zimní prázdniny.
Už se opět těšíme na další skvělé zážitky v našem hasičském kolektivu.


