
Vážení hasiči, milí hosté, 

Dovolte mi, abych Vás seznámila s činností mladých hasičů v uplynulém 

roce 2008. 

Velmi důležitou událostí pro mladé hasiče je každoroční účast ve hře 

Plamen, na kterou se pravidelně a urputně připravují. Proto bych vás chtěla 

informovat o tom, jak se dětem v této soutěži vede. Plamen 2007 – 2008 pro 

nás moc úspěšný nebyl. Starší se celkově umístili na 18. místě ze 33 družstev a 

mladší byli 24. z 26 družstev. Ale je nutné podotknout, že většina mladších dětí 

byla nováčků. Jejich píle a nadšení se projevily až v podzimním kole hry Plamen, 

které se konalo 20. října 2008 v Rájci – Jestřebí. Družstvo mladších se 

v branném závodě umístilo na 13. místě ze 39 družstev a v disciplíně „štafeta 

dvojic“ vybojovali dokonce 3. místo ze 30-ti. Tímto mají reálnou šanci umístit se 

na předních místech celé hry Plamen, jejíž druhé kolo se bude konat na jaře 

2009. A tak jim všichni držme palce. Starší družstvo skončilo v branném závodě 

29. ze 48 družstev a ve štafetě dvojic se o něco polepšili a umístili se na 14. 

místě z jednačtyřiceti družstev. V této kategorii je již velmi silná konkurence a 

bojuje se tak o sekundy. Další soutěží, které se pravidelně účastníme je 

okrsková soutěž ve Vavřinci, kde starším však loni mnoho nevedlo. Ale družstvo 

mladších se umístilo na krásném 3. místě. 

Co se týká ostatních aktivit – v lednu jsme si jeli zaplavat do aqvaparku do 

Boskovic. V dubnu jsme pro děti připravili velikonoční rukodělnou dílnu, která 

se líbila zejména těm mladším. 5. července jsme uspořádali pro děti celodenní 

výlet do Brna, kde jsme si prohlédli kasematy hradu Špilberku a zahráli několik 

her a přesunuli se do kina ve Velkém špalíčku, na krásný film Letopisy Narnie. 

Při cestě na vlak jsme se také zastavili na rychlé občerstvení. Všichni jsme se 

vrátili v pořádku, unavení ale s dalšími krásnými zážitky. Za dotaci od 

…………………                             jsme zakoupili dětem nové floorballové hokejky. 

V říjnu jsme se s Petrou Pernicovou zúčastnili školení vedoucích ve Skalici nad 

Svitavou, kde jsme se kvalifikovaly na vedoucí a instruktorku. Na začátku 

prosince jsme vyhlásili soutěž o nejkrásnější vánoční básničku. Tato soutěž měla 

tři pravidla – rozsah, vánoční téma a nesměla být stáhnutá z internetu. Na 

vánoční besídce si děti samy hodnotily básničky a vybraly vítěze. Myslím, že 

stojí za to zveřejnit autory těch nejlepších – nejkrásnější básničku měl Filip 

Souček, za ním se umístila Petra Skoumalová na třetím místě Leona Vašíčková a 

Míša Skoumalová, čtvrté byly Daniela a Míša Ševčíkovi a pátý Libor Vylášek. Na 



vánoční besídce jsme také tvořili z fimo hmoty, z které si děti upekly ozdoby, 

šperky apod., jedli jsme vánoční cukroví a jiné laskominy a všechny děti dostaly 

také malý dáreček. 

Chtěla bych poděkovat své instruktorce Petře Pernicové, která mi s dětmi 

velmi pomáhá. A potom také všem, kteří s námi jezdí na soutěže a na výlety 

jako dozor, strojníci, řidiči apod. Také bych chtěla poděkovat všem mladým 

hasičům za to, jací jsou. A protože jsou opravdu kolektiv. Starší pomáhají 

mladším – i nám vedoucím a všichni mezi sebou se neztrapňují, nenadávají si, 

že někdo na soutěži něco zkazil. A na tréninky chodí pravidelně. Chtěla bych 

popřát mladým hasičům úspěch na soutěžích a spoustu zážitků v kroužku 

mladých hasičů. 

 

Všem ostatním přeji vše nejlepší v roce 2009 

 

Děkuji za pozornost 

 


