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NÁBOR  NOVÝCH ČLENŮ

5. května 2010

Dnes byla obnovena činnost Mladých hasičů v Zadní Třebani. První schůzka se konala tradičně ve 
středu od 17:00 hodin. Vedení mládeže se ujala opět paní Helena Ševčíková. S přípravou první 
schůzky jí pomohli M. Nájemník a H. Koterová. Zájem o činnost projevilo celkem 8 nových členů. 
Sestry Kudláčkovy a Bára Pišnová zůstávají na hostování u Sboru dobrovolných hasičů Hlásná Třebaň.

 promítání DVD se soutěžemi a činností 
Mladých hasičů
prohlédnutí kronik a fotodokumentace 
Mladých hasičů Zadní Třebaň z předchozích 
let
prohlídka hasičské zbrojnice a jejího 
vybavení
zkouška sestavení požárního vedení pro 
požární útok před hasičskou zbrojnicí
zkouška spojování sacího vedení
projížďka hasičským vozem GAZ v okolí 
hasičské zbrojnice s rozsvíceným majáčkem 
a zapnutou sirénou

JMENNÝ SEZNAM NOVÝCH 
ČLENŮ:
• Sabina Volfová
• Linda Šafnerová
• Jiří Babka
• Jakub Mojžíš
• Richard Janoušek
• Pavel Karpíšek
• Karel Karpíšek
• Šimon Šťastný
• Doubravka Chlaňová

Ivana 

Ševčíková



NÁCVIK POŽÁRNÍHO ÚTOKU 
12. května 2010

Dnešní schůzka byla věnována nácviku 
požárního útoku, jelikož se již 19. června 
zúčastníme soutěže v požárním sportu v 
Záluží. 

V několika sestavách jsme si vyzkoušeli spojení i 
rozpojení požárního vedení a nasazení 
sacího koše. 

S přípravou dětem pomáhali kluci, kteří 
trénovali na okrskovou soutěž, která se 
bude konat v sobotu 22. května 2010 v 
Karlštejně. Mladí hasiči je pojedou na 
soutěž podpořit, aby nasáli atmosféru 
hasičských soutěží.

V závěru schůzky byly rozdány uniformy, 
hasičská trička a čepice. Kompletní oblečení 
si děti odnesly domů, aby jim ho mohli 
rodiče případně poupravit na míru.

Ivana Ševčíková



PRAVIDELNÁ SCHŮZKA

o Zahráli jsme si pexeso s topografickými 
značkami. Nejvíce dvojic ukořistil Pavel.

o Naučili jsme se první uzel – plochou spojku 
(ambulantní uzel). Vyzdvihnout musíme 
Ondru, kterému se uzel povedl jako 
prvnímu.

o Seznámili jsme se s požárním vybavením a 
učili se jeho grafické symboly, které jsme 
přiřazovali k nápisům i samotným 
předmětům.

o Prohlédli jsme si zvenku i uvnitř hasičskou 
cisternu. 

o Zkusili jsme si stříkat z ruční stříkačky. 
Jeden z nás pumpoval a další držel 
proudničku. To se nám velmi líbilo. 

NOVÍ ČLENOVÉ 

KOLEKTIVU:

• Lukáš Partaj

• Ondřej Kolomazník

• Jiří Kolomazník

19. květen 2010

Dnes nám počasí příliš nepřálo, a tak jsme museli část schůzky strávit v klubovně.
Započala celoroční soutěž v bodování snahy, chování a činnosti mladých hasičů.

Ivana Ševčíková



OKRSKOVÁ SOUTĚŢ MUŢŮ A ŢEN V KARLŠTEJNĚ
22. květen 2010

Dnes jsme vyrazili na naší první soutěţ, nebyla to však soutěţ pro děti, ale pro muţská a ţenská druţstva z 
okolí. Zúčastnili se sbory např. z Hatí, Drahlovic, Litně, Karlštějna či Hlásné Třebaně. 
Sraz před hasičskou zbrojnicí byl v 8.30. Kluci naloţili všechny potřebné věci i sebe do gáziku a my jsme s paní 
Ševčíkovou a Ivkou nastoupili do cisterny, kterou řídil velitel sboru pan Nikodým. Cestou jsme se rozhlíţeli po 
okolí, krásný byl výhled na golfové hřiště i hrad Karlštejn. 
Po příjezdu na hřiště jsme si chvíli pohráli na dětském hřišti na houpačkách a skluzavkách.  Čekání na příjezd 
všech soutěţních druţstev jsme si zkrátili při překonávání překáţek. Přecházeli jsme kladinu, prolézali oknem 
a skákali přes dřevno. Všichni na nás obdivně koukali. Navíc budeme mít další kamarádku z Litně, její tatínek se 
přišel zeptat, zda by také nemohla chodit na krouţek mladých hasičů. 
Po rozlosování pořadí (naši borci měli číslo 5) následoval slavnostní nástup. Na něm jsme se dozvěděli, ţe i my 
si proběhneme poţární útok s vodou. Šli jsme si tedy hned pro nářadí  a dohodli se, kdo co bude dělat. 
Pak jsme si vzali od chlapů soutěţní číslo a šli si za pomoci vedoucích a kluků připravit základnu. Po prvním 
pokusu jsme sbalili hadice a odnesli nářadí zpět na základnu a připravovali se k dalšímu pokusu. Druhý poţární 
útok byl ještě rychlejší neţ ten první. Všichni diváci nás odměnili potleskem a naši rodiče a vedoucí nás 
pochválili, jak jsme šikovní. Dokonce jsme za náš výkon dostali od Ševčíků zmrzlinu Kubu.
Pak uţ jsme sledovali, jak soutěţí dospělí závodníci a fandili jsme našim klukům. Nejusilovněji skandoval Šimon. 
Těm se velmi pěkně povedla štafeta 4x60 metrů, ale poţární útok se jim nepovedl zrovna podle jejich představ 
a proto skončili ve své kategorii aţ na 8. místě. 
Po doběhnutí třebaňských kluků jsme se vydali na cestu zpět ke zbrojnici, kde na nás uţ čekali naši rodiče.

NEJLEPŠÍ HLÁŠKA: „Ta kladina je teda dost úzká. A 
taky by se mohlo stát, že se pode mnou 
propadne.“ (Jiřík Kolomazník při prvním přechodu 
kladiny, 5 let)

Ivana Ševčíková



PRAVIDELNÁ SCHŮZKA
26.květen 2010 

organizační záležitosti – přijímání nových členů, dovýběr přihlášek do kolektivu MH, fotokopií 
průkazů zdravotní pojišťovny a očkovacího průkazu, kontrola zaplacení členského příspěvku 
150,- Kč na rok 
 příprava na požární útok – přinesli jsme si hadice, koš, rozdělovač, proudnice. Velcí kluci 
nám přinesli stroj a spojili savice. Ukázali jsme si také, jak je ve skutečnosti velká základna 
(2x2 metry). Ivka nám ukázala, jak jsou označené spoje, které k sobě patří a obtáhla fixem 
špatně čitelné nápisy na hadicích.
 příprava základny na požární útok
 několik pokusů požárního útoku v různých sestavách v prostoru před hasičárnou
 příprava přileb na soutěž na Drahlovicích – úprava přileb na míru a sepsání, komu patří 
které číslo napsané na helmě 
 spojování hadic na čas (4 hadice  C dohromady) – soutěž jednotlivců
 pořadové cvičení

NOVINKA: Výbor SDH 
schválil nákup 10 čepic s 
Hasíkem v hasičské 
výzbrojně a ušití 5 uniforem 
velikosti 130 ve firmě 
PASU, abychom měli 
všichni správnou velikost 
stejnokroje a stejnou 
kšiltovku v termínu do 
19.6.

DALŠÍ MLADÍ HASIČI:
Kellerová Kateřina
Ondřejovská Eliška
K dnešnímu dni už máme 
14 mladých členů.

Ivana Ševčíková





PRAVIDELNÁ SCHŮZKA
2. června 2010

Počasí nám stále nepřeje, stále prší, proto jsme čas vymezený pro schůzku jsme 
byli nuceni strávit uvnitř hasičské zbrojnice, respektive v klubovně (v 1. patře 
hasičárny).

 úklid klubovny – zametání, úklid 
uniforem, utírání stolů, úklid materiálu 
z čarodějnic, srovnání židlí
 seznámení s historií našeho sboru –
rozdání 2 odznaků a publikace vydaných 
ke 100 letům sboru (v roce 2005), 
prohlížení obrazové dokumentace knihy
 pohádka Jak dráček Hasík ke jménu 
přišel – přečtení pohádky, kreslení 
výjevů z přečteného textu
 požární ochrana – důležitá telefonní 
čísla (112, 150, 155, 158), prohlížení 
obrázků s hasičskou tématikou a jejich 
komentář, určování chyb v chování lidí 
vzhledem k požární bezpečnosti
 odměna za vzorné chování – mapy 
Karlštejnska a Středočeského kraje, 
ukázali jsme si také, kudy jsme jeli 
22.5. na závody

Bylo 

rozhodnuto, 

že i běžné 

schůzky (ne 

jen nácvik 

mimo areál 

hasičské 

zbrojnice) 

budou 

pravidelně 

trvat 90 

minut, nikoliv 

jen 60, 

abychom 

toho více 

stihli.
Ivana Ševčíková



PRAVIDELNÁ SCHŮZKA
Jelikoţ nám počasí opět nepřálo, zase pršelo, byli jsme 
nuceni strávit polovinu času vymezeného pro naši 
schůzku v přízemí hasičárny v zasedací místnosti 
výkonného výrobu našeho SDH. Tady jsme opakovali 
topografické značky a grafické symboly pro 
prostředky poţární ochrany. Říkali jsme všechny 
značky, na které jsme si vzpomněli, Ivka nám je 
namalovala na velký papír a my jsme si je potom 
nakreslili na své papíry a opatřili popisky, abychom se 
je doma mohli učit. Pak jsme si prohlédli poţární 
vybavení a na další papír si nakreslili jeho grafické 
symboly, tento papír si také vezme domů. Nakonec 
jsme se pokusili z grafických symbolů sestavit nákres 
poţárního útoku.

9
. 
če
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na

 2
0
1
0

Před šestou hodinou se počasí umoudřilo, a tak jsme se 
mohli na zbytek času přesunout k potoku, kde nám 
velcí kluci připravili vše pro poţární útok. Ten jsme si v 
různých sestavách proběhli asi 4x a pak uţ jsme museli 
končit, jelikoţ bylo půl sedmé pryč a rodiče uţ na nás 
netrpělivě čekali před vraty do dvora hasičské 
zbrojnice.

Uţ rozeznáme hadici B od hadice 
C a víme, ţe Béčko má průměr 
75mm a Céčko 56mm !!!

Ivana Ševčíková



N Á C V I K  P O Ž Á R N Í H O  Ú T O K U 

P Ř E D  S O U T Ě Ž Í  V  Z Á L U Ž Í 16. června 2010

Ivana Ševčíková

Celá dnešní hodina a půl byla věnována tréninku požárního útoku, jelikož se v sobotu zúčastníme soutěže 

pro mladé hasiče, Zálužského poháru vítězů, kterého se zadnotřebaňští mladí požárníci pravidelně účastní, a 

který jednou dokonce vyhráli a odvezli si krásný křišťálový pohár. Ten je bohužel pouze putovní, takže 

jsme si ho prohlédli alespoň na fotografii.

balili jsme hadice

několikrát jsme si 
vyzkoušeli požární útok

byly nám  upraveny přilby, ve 
kterých jsme následně i běhali,

abychom si ně zvykli

sestavovali jsme soutěžní 
družstvo na soutěž MH 

trénovali jsme spojování hadic

učili jsme se stříkat na cíl (v našem 
případě dopravní značka)

všichni jsme si vyzkoušeli 
obsluhu požární stříkačky

paní Ševčíková nám rozdala lísteček s 
informacemi o blížící se soutěži (čas odjezdu a 

příjezdu, co si vzít sebou, …)

byl nám dorozdán zbytek uniforem, 
jelikož nové ještě nebyly dodány, a 
dostali jsme nová menší bílá trička 

a čepice se Soptíkem

učili jsme se připravovat 
nářadí na základnu



ZÁLUŽSKÝ POHÁR VÍTĚZŮ

Ivana Ševčíková



Ivana Ševčíková

SCHŮZKA ZRUŠENA

23. června 2010

Dnešní pravidelná 

schůzka byla z důvodu 

vysoké nemocnosti 

dětí odvolána.



30. června 
2010

Ivana 

Ševčíková

Dnešní schůzka byla poslední 
před prázdninami, a tak bylo 
třeba si ji pořádně užít. 
Proto si pro nás naši 
vedoucí za asistence kluků 
připravili soutěžní disciplíny 
v areálu hasičské zbrojnice, 
ve kterých jsme mohli 
ukázat, co všechno už jsme 
se naučili. 
Pro ty, kteří uspějí ve všech 
disciplínách, byl připraven 
„průkaz mladého hasiče“, ve 
kterém byly naše výkony v 
jednotlivých disciplínách 
zvěčněny. Čekalo na nás ale 
také spoustu hodnotných i 
sladkých odměn.

Naše schopnosti, znalosti a dovednosti jsme
předváděli v těchto disciplínách HASIČSKÉHO
OSMIBOJE:
1) Střelba ze vzduchovky na terč – 3 rány
2) Omalovánky – vybarvit hasičské auto podle

početní legendy
3) Ručkování po horizontálním laně – ulézt co

nejdelší vzdálenost
4) Přiřazování grafických symbolů a popisků k

hasičskému nářadí
5) Spojování hadicových spojek na čas –

spojky hadic B, C i štafetových
6) Překážková dráha v hasičském kabátu a

přilbě – co nejrychleji překonat káď,
kladinu, kozu a savice

7) Shazování kuželek hadicí – rozvinutím
hadice shodit co nejvíce láhví s vodou

8) Slalom s hasícím přístrojem – slalomovým
způsobem co nejrychleji oběhnout kužely s
prázdným hasicím přístrojem v ruce



VÝCVIKOVÝ ROK

2010 / 2011





1. PRAVIDELNÁ SCHŮZKA
8. září 2010

Dnešní čas vymezený pro trénink mladých hasičů 
vyplnily tyto aktivity:
- nácvik požárního útoku. Ve dvou družstvech 
jsme si vyzkoušeli požární útok. U stroje je stále 
Pavel Karpíšek a koš přišroubovává jeho brácha 
Kája. Nejprve jsme trénovali nasucho a pak 5x i s 
vodu, která byla čerpána z potoka. Snažíme se 
sami si sbalit hadice i si připravit nářadí na 
základnu. Nejvíce nás však baví stříkání vody z 
proudnic. 
- rozdávání uniforem. Z dnešní schůzky jsme si 
všichni odnesli kompletní hasičský stejnokroj, tedy 
kalhoty, bundu, bílé tričko a čepici s obrázkem 
dráčka Hasíka. Jen na Ondru Kolomazníka tričko 
nezbylo, tomu bude v nejbližší době dokoupeno. 
Bylo rozdáno i 5 kusů nově ušitých dětských 
uniforem velikosti 130. 
- informační schůzka rodičů. Rodiče byli 
seznámeni s plánem činnosti nastávajícího 
výcvikového roku, s organizací dopravy na soutěže, 
o zacházení s uniformami. Místo bylo i pro jejich 
dotazy. V neposlední řadě byli pozváni na akce 
pořádané pro děti i jejich rodič a na soutěže, 
kterých se budeme účastnit. 

Ivana Ševčíková



15. září 2010

2 .   P R A V I D E L N Á   S C H Ů Z K A

Dnešní schůzka byla ve znamení intenzivního nácviku požárního útoku a štafety 4x60 metrů.
Požární útok naostro s vodou jsme opět trénovali podél potoka ve Školní ulici. Byli jsme rozděleni
do dvou družstev – na červené a modré. Rozlišeni jsme byli barevnou stužkou na levé paži, na niž
jsme měli napsané také to, jakou funkci plníme v požárním útoku a jaký úsek běžíme ve štafetě.
Červení byli ti, kteří se v sobotu zúčastní soutěže v Karlštejně či na Drahlovicích a modří byli ti
ostatní. Požární útok si každé družstvo vyzkoušelo pětkrát.

Štafetu 4x60m s překážkami jsme měli připravenou na dlažbě před hasičskou zbrojnicí. Tratě
nám vymezovaly rozložené hadice. Na prvním úseku byl položené prkno namísto kladiny, na
druhém úseku byla místo břevna koza, na třetím úseku byl prázdný hasicí přístroj a dvě podložky a
v posledním úseku ležely dvě štafetové hadice a rozdělovač. Tuto disciplínu jsme si vyzkoušeli také
několikrát. Trénovali jsme hlavně správné předávky, běh ve vlastní dráze a splnění čtvrtého úseku.

V závěru schůzky jsme si ve dvou družstvech zasoutěžili formou štafety. Podávali jsme si míček
nad hlavou, pod nohama, vedle těla, ...

Poslední minuty schůzky jsme věnovali pořadovému cvičení. Učili jsme se tyto povely: v řad
nastoupit, vpravo / vlevo v bok, čelem vzad, pochodem vchod, vyrovnat, pozor, pohov, rozchod.

Ivana Ševčíková



18. září 2010

K A R L Š T E J N S K Ý   P O H Á R   2010
V 8.00 jsme se shromáždili před hasičskou zbrojnicí, poté jsme zkontrolovali nářadí připravené na soutěž,

naskládali jsme zavazadla i podsedáky do osobních aut a vydali se přes Liteň do Karlštejna.

Po příjezdu do kempu jsme si prošli dráhu, kde poběžíme. Abychom se trochu zahřáli přeběhli jsme celé

hřiště tam a zpátky. Pak jsme si na trávě na břehu řeky Berounky trénovali spojování hadic a zopakovali

si, co kdo bude dělat.

Po slavnostním nástupu následovalo rozlosování. Tomášek Partaj našemu družstvu vylosoval 2, na start

jsme se tedy připravili hned za řevnickým družstvem mladších žáků, jelikož mladší běželi před družstvy

starších.

Po přípravě základny a namazání spojek jsme se připravili na start a po výstřelu se pustili do požárního

útoku. Hadice jsme spojili krásně, voda za chvilku stříkala. Velmi složité pro nás ale bylo nastříkat malým

otvorem potřebné množství vody do terče, aby se zastavila časomíra. Pokus jsme ale dokončili, takže jsme

byli my, přihlížející rodiče i naši vedoucí spokojeni. Odměnou za tento výkon nám byla zmrzlina, kterou

nám paní Ševčíková zakoupila ve zdejším kiosku.

Pak jsme se koukali na výkony

ostatních a hráli si na dětském hřišti, ze

kterého bohužel byly od minula

odstraněny houpačky.

Pak už jsme jen čekali na vyhlášení

výsledků. Mladších družstev se

zúčastnilo šest a my obsadili čtvrté

místo, první byl Karlštejn a druzí a třetí

mladší žáci ze Řevnic.

Pak ještě nezbytné památeční foto s

diplomem a může se vyrazit za dalším

dobrodružstvím, na Drahlovice!

Ivana Ševčíková



18. září 2010

HASIČSKÉ HRÁTKY DRAHLOVICE 
Druhou soutěží, které jsme se dnes zúčastnili byly Hasičské hrátky, které pořádal SDH
Drahlovice. Zde soutěžila družstva dětí, žen i mužů. S námi malými se tedy zúčastnili i naši
kluci, kteří dosáhli obrovského úspěchu, jelikož s těsným rozdílem skončili na stříbrné pozici
a odnesli si krásný pohár a medaile. Všechny kategorie soutěžili ve štafetě 4x60 metrů a v
požárním útoku. Bohužel zde nebyla rozlišena kategorie starších a mladších žáků, takže jsme
museli měřit síly s družstvy, která byla převážně starší než my. Zvlášť byla vymezena pouze
přípravka SDH Podbrdy, která se zde asi v polovině soutěže předvedla v obou disciplínách a
hned po svém výkonu byla odměněna nejen obrovským potleskem všech přihlížejících, ale i dárky.
Toto klání pro nás začalo párky, které nám byly zakoupeny k obědu a dále bylo hlavně ve
znamení fandění a sbírání zkušeností od ostatních družstev.
Štafetu 4x60 metrů jsme běželi ve dvou sestavách, při čemž první družstvo zaběhlo lepší čas,
který se také započítal do celkového hodnocení. Druhá štafeta byla pomalejší především proto,
že Eliška zapomněla odložil RHP na určenou podložku a vláčela se s ním téměř až do konce svého
úseku. Pochválit nutno obzvláště Doubravku a Káju, kteří plnili 4. úsek a vedli si skvěle.
Pouze jeden pokus jsme měli na požární útok. Toho se navíc zúčastnili bráškové Kolomazníkovi,
kteří za námi kvůli soutěži přijeli hned po skončení vystoupení s Klíčkem. Požární útok se nám
docela povedl, ale vzhledem ke starší a zkušenější konkurenci jsme si stejně v celkovém
hodnocení příliš nepolepšili. I přes to po skončení pokusu Ondra předvedl krásný radostný
taneček přímo na trati.
Jelikož ještě zbývaly pokusy mnoha družstev a pro nás už byl den od rána hodně dlouhý a
náročný, vydali jsme se na cestu domů ještě před vyhlášením výsledků, které proběhlo cca až v
6 hodin večer. Diplom za 6. místo (celkem se zúčastnilo 7 družstev dětí) pro naše družstvo
přebrala Kačka, která na Drahlovicích zůstávala s rodiči, jelikož její maminka soutěžila za
Liteň v družstvu žen.

Ivana Ševčíková



22. září 2010

3. PRAVIDELNÁ SCHŮZKA
„BRANNÝ ZÁVOD NANEČISTO“

Dnešní schůzka trvala déle než dvě hodiny, jelikož pro nás byla připravena trasa závodu 
požární všestrannosti se všemi stanovišti přesně tak, jak bude tento závod probíhat v I. kole 
hry Plamen v Broumech, kterého se zúčastníme 2. října 2010. Trasa byla vedena v lese nad 
paní Povýšilovou a na louce za jejím domem směrem na Svinaře. U Lucky Povýšilové bylo 
také jedno ze stanovišť – základy zdravovědy a zároveň zde byla „občerstvovací stanice“, 
kde jsme hlavně hasili žízeň, jelikož dnes nám počasí obzvláště přálo a navštívilo nás krásné, 
teplé a slunečné, babí léto.
Trasu si vyzkoušela tři pětičlenná družstva, na která vždy dohlížel jeden dospělák (Milan, 
Péťa a Terka). Družstva ze startu vybíhala s pětiminutovým rozestupem a musela projít, v 
rámci sil proběhnout, celou trasu vytčenou oranžovými fáborky a splnit úkoly na všech 
zastávkách. Vedoucí posledního družstva pak barevné krepáky uklízel. 
Cestou jsme plnili tyto úkoly: střelba ze vzduchovky, určování grafických značek požární 
ochrany, orientace mapy podle buzoly, vázání uzlů, určování topografických značek, 
ručkování po vodorovném laně, přiřazování prostředků požární ochrany k hašené látce a výše 
zmiňované základy první pomoci. Na každé z kontrolních stanovišť dohližel opět jeden z 
vedoucích či kluků, kteří s přípravou vydatně pomáhali.
Všechna družstva v pořádku doběhla a všichni jsme si vyzkoušeli úkoly, které nás na 
Plamenu čekají. Teoretické úkoly máme za úkol ještě trénovat doma s rodiči podle pokynů, 
které nám byly na konci schůzky rozdány, a opakovat je budeme i příští týden na schůzce. 
Dnes šlo hlavně o to, abychom si nacvičili orientaci v terénu a chůzi podle praporků, zkrátka 
se seznámili se závodem, který jsme ještě nikdy absolvovali. Odměnou za velkou snahu nám 
byla naše oblíbená zmrzlinka – tentokrát ledňáček.

Ivana Ševčíková



25. září 2010
L O U Č E N Í   S L É T E M

Dnes se mezi liteňským fotbalovým hřištěm a sokolovnou konalo rozloučení s létem, na které byly naši mladí hasiči pozvání, aby
ostatním příchozím předvedli, co umí. S létem jsme se ten den rozloučili doslova, jelikož kolem jedné hodiny odpoledne začalo
pršet a od té doby pršelo několik dní skoro v kuse. Opravdu symbolický nástup podzimu!
Pro všechny příchozí, hlavně pro děti byl připraven bohatý program. Byly připraveny soutěže – stavění z kostek, slalom s míčkem

na pálce, házení na terč, ... atd., za které si děti odnášely hračky i sladkosti. Všech odměn měly naše děti nakonec vrchovaté
batůžky, jelikož zde moc obyčejných návštěvníků, se kterými by se o odměny musely dělit, nejspíše kvůli nedobře vyhlížejícímu
počasí, nebylo. Nechyběly ani dva skákací hrady, které si děti také s radostí vyzkoušely.

Od 11.00 hodin jsme se seznamovali s prací zdravotnické záchranné služby a policie. Vedoucí řevnické záchranky TransHospital
Bořek Bulíček fundovaně, ale přesto srozumitelně, i pro děti, vyprávěl o své profesi a seznámil, spolu se sestřičkou, přítomné s
veškerým vybavením sanitky. Policisté nám ukázali vybavení svých vozidel, provedli dobrovolníkům zkoušku na alkohol, změřili
radarem rychlost běžců dětských a dospělých, rozdávali informační materiály, vytvořili dětem kartu s otisky prstů i dlaní a později
předvedli dokonce zatčení lupiče, který chtěl vykrást „Liteňskou banku“.

My jsme se ale zúčastnili této akce hlavně proto, abychom si zasoutěžili v požárním útoku s mladými hasiči z Nučic, kteří zde
byli také přítomni. Naše soutěž začala asi v 10.00 hodin a každé družstvo mělo jen jeden pokus. Nučické děti požární útok zvládly o
několik vteřin rychleji, což bylo dáno nejspíše tím, že v jejich družstvu bylo několik starších dětí. I když jsme nevyhráli, byli jsme
rádi, že jsme útok v pořádku dokončili a potrénovali se v této královské hasičské disciplíně. Jak se říká, těžko na cvičišti, lehko na
bojišti. Od pořadatelů si obě zúčastněná družstva odnesla krásné odměny. Některé ceny nám zbyly i na dlouhé zimní večery do
klubovny – bloky, pastelky.

Jelikož se počasí začalo kazit, maminky na nás čekaly s obědem a s námi už zase šili všichni čerti, vydali jsme se zpět k domovu.
Kluci v Litni ještě zůstali, jelikož je soutěž ve speciálním požárním útoku a zvláštní štafetě ještě čekaly.

Ivana Ševčíková



29. září 2010

4. PRAVIDELNÁ SCHŮZKA
- příprava na závod požární všestrannosti -

Celá dnešní schůzka byla věnovaná přípravě na sobotní I. 

kolo hry Plamen, která se koná v Broumech. Během 

schůzky jsme se věnovali těmto činnostem:

 topografické značky

 orientace mapy pomocí buzoly

 uzlování – 5 základních uzlů

 obvaz raněného kolena, stolička z lidských rukou

 uvázání třícípého šátku na paži, živá stolička

 grafické značky technických prostředků PO

 určování vhodných hasebních prostředků

 seznámení se Směrnicemi hry Plamen – s kapitolou 

týkající se tohoto závodu (pohyb po trati, rozmístění 

stanovišť, provedení jednotlivých úkolů, hodnocení, 

diskvalifikace, trestné body, chování při závodech)

 organizační informace
Ivana Ševčíková





2. října 2010

ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI
1. kolo hry Plamen 

Dnes se dvě naše pětičlenné hlídky mladších žáků zúčastnily důležité celookresní soutěže, která
se konala v Broumech. Sraz byl v půl deváté před ZŠ v Broumech. Je to naše první takto velká
soutěž, tak jsme velmi zvědaví, jak dopadne. Důležité pro nás hlavně je, abychom se na trati
neztratili (což se letos dvěma hlídkám, dokonce starších dětí, podařilo).
Po slavnostním nástupu, který byl skutečně monumentální díky obrovskému počtu
zúčastněných hlídek, cca v 9.00 hodin vyběhla první hlídka na trať, začala družstva mladších
žáků.
Soutěžilo se v těchto disciplínách předepsaných směrnicemi hry Plamen – střelba ze
vzduchovky, první pomoc, základy topografie, uzlování, překonání překážky a požární ochrana.
Na stanovišti K3 jsme se setkali s Ivčou Ševčíkovou, která na závodu byla jako rozhodčí a
hodnotila u hlídek orientaci mapy podle buzoly a určování topografických značek. Oboje se
nám celkem povedlo, za což nás Ivka pochválila a všichni rozhodčí na tomto stanovišti nám
popřáli mnoho úspěchu v dalších disciplínách. Vůbec všichni naše družstva obdivovali a divili se,
jak takoví špuntíci mohou takto náročný závod zvládnout. Nejlépe jsme si vedli právě v
topografii, požární ochraně a překonávání překážky. Naopak již tradičně jsme získali velmi
mnoho trestných bodů ve střelbě a ani uzlování a první pomoc se nám příliš nepodařila.
Našim hlídkám byla vylosována pořadová čísla 3 a 16. Druhá hlídka doběhla lépe, takže jsme se
celkově umístili na 12. pozici, což pro nás byl celkem úspěch.
Doufáme, že se nám v druhém kole povede alespoň stejně dobře a že na nás budou přihlížející
rodiči i naši vedoucí stejně pyšní jako dnes... Ivana Ševčíková



SCHŮZKA 
ZRUŠENA

Dnešní pravidelná 
středeční schůzka 
mladých hasičů byla 
kvůli soukromým 
záležitostem většiny 
vedoucích 
(promočního aktu Ivči
Ševčíkové) odvolána!

6. října 2010



13. října 2010

5. PRAVIDELNÁ 
SCHŮZKA

- hodnocení ZPV -

Po týdenní pauze, které jsme povětšinou
využili k odpočinku po našem prvním velkém
závodě či k léčení rýmy a kašle, jsme se opět
sešli v naší hasičské klubovně.
Tentokrát jsme schůzku věnovali kreslení a
povídání, obojí bylo na téma „Závod
požárnické všestrannosti 2010 v Broumech“.
Celých 90 minut jsme malovali největší
zážitky z výše jmenovaného závodu a přitom
si s paní Ševčíkovou vyprávěli o tomto
závodě – co se nám líbilo, co nelíbilo, co se
nám povedlo, co nám připadalo těžké, jak
byla značená trasa, jestli byli rozhodčí hodní
apod. Zhodnoceny byly také naše výkony v
jednotlivých disciplínách, abychom věděli v
čem se máme zlepšit.
Nakonec jsme byli pochváleni za výkresy,
které jsme si vystavili na nástěnku a vybrali
také ty nejlepší do kroniky, ale také za náš
výkon v závodě.

Ivana Ševčíková



DRAKIÁDA TŘEBAŇSKÝCH 
MLADÝCH HASIČŮ

20. 10. 2010

Dnes jsme se vybaveni draky, papírovými i
plastovými, doma vyrobenými i koupenými, vydali
na kopec Vrážka, kde jsme se hodlali utkat v
umění pouštění draků. Těm, kteří draky neměli,
pan Ševčík půjčil draky z hasičárny i z domova. Už
cestou jsme si draky podrobně prohlíželi a
odhadovali, komu bude nejlépe létat.
Když jsem došli na kopec, vítr pěkně zesílil, takže
byla velká naděje, že draci se do vzduchu opravdu
vznesou. S uvedením do letu nám vydatně
pomáhali paní Malá i pan Ševčík.
Všichni jsme měli velikou radost, když se nám
drak sklouzl na proudu větru a sledovali jsme
komu se drak vznáší nejvýše a komu ve vzduchu
drží nejdéle a moc nás to bavilo...
Jenže pomalu zapadalo sluníčko, vítr sice stále
foukal, ale ochlazovalo se a čas vymezený pro naší
schůzku se pozvolna také nachyloval a my se
museli vydat zpět vstříc náruči našich rodičů.



Ivana Ševčíková

6. a 7. pravidelná schůzka

VÝROBA DRAKA SOPTÍKA
Rozhodli jsme se, že se zúčastníme soutěže, kterou vyhlásilo Okresní sdružení hasičů 

Beroun „O nejkrásnějšího draka Soptíka“. 

Začali jsme tedy s prací na společném výtvoru Draka, který v kategorii celého SDH nemusí 

létat, ostatně rozlétat toho našeho obra by asi dalo pořádně zabrat. 

Velcí kluci nám řezali barevné krepáky a my je muchlali do malých kuliček, které jsme pak 

nalepovali na předlohu draka, kterého nám Ivča nakreslila na velký kartón. Miluška a 

Milan nám karton mazali lepidlem a my vylepovali obrysy draka, který se pomalu, velmi 

pomalu začal rýsovat. Kousíčků bylo potřeba opravdu mnoho, hlavně světle a tmavě 

zelených, z kterých bylo utvořeno tělo draka, kuliček jsme měli několik škopků, takže jsme 

této činnosti museli věnovat celé dvě schůzky. 

Jak šťastní jsme všichni byli, když jsme se s našim výrobkem mohli na památku vyfotit ve 

vratech hasičárny. Překvapeni jsme byli svítícími tyčinkami, které jsme dostali jako 

odměnu za neúnavnou práci na výrobě dráčka Soptíka.

Pak Ševčík ještě celého draka z kartónu vystříhal a přestříkal bezbarvým lakem, aby se 

mohl vydat na cestu do kanceláře OSH Beroun, kam sice neletěl, ale jel s paní Ševčíkovou 

autem, ve kterém zabral celý kufr.

27. října 2010

a

3. listopadu 2010





10. listopadu 2010

8. pravidelná schůzka
Dnešní schůzka byla ve znamení her a zábavy. Paní 
Ševčíková pro nás přichystala mnoho zábavných 
soutěží pro družstva i jednotlivce. 
Zahráli jsme si tyto hry:
 Kimova hra – hádání vylosovaných předmětů 
poslepu.
 Spojování těl – spojení částí těla napsaných na 
lístečku (včetně lístečku).
 Škatulata – 2 hadači odejdou za dveře a po 
příchodu se snaží uhodnout, kdo změnil místo.
 Kapitán lodi – v kruhu je jeden kapitán, který dělá 
různé pohyby a ostatní se je snaží co nejrychleji 
opakovat tak, aby hadač nepoznal, kdo z přítomných 
kapitán je.
 Velmi nás bavila také foukaná, takže jsem 
přemluvili paní Ševčíkovou, že bychom v této 
disciplíně mohli uspořádat malý turnaj.
Všichni, včetně našich dvou vedoucích, se skvěle 
bavili, takže hodina a půl utekla tak strašně rychle...



17. listopadu 2010

STATNÍ SVÁTEK
Den boje za svobodu a 

demokracii



24. listopadu 2010

SCHŮZKA ZRUŠENA

Dnešní schůzka byla 
zrušena z důvodu pohřbu 

bývalého dlouholetého 
starosty SDH pana Josefa 

Zemana, nositele 
nejvyššího hasičského 

vyznamenání – zasloužilý 
hasič, kterého se 

samozřejmě zúčastnili i 
naši vedoucí.





1. 12. 2010
9. pravidelná schůzka

TURNAJ VE FOUKANÉ

Dnešní schůzka mladých požárníků se proměnila v 
litý boj o zlatý pohár a titul „Nejlepšího foukače“. 
Ve středu jsme přišli do uklizené a překrásně 
vánočně vyzdobené klubovny, kde bylo připraveno 
i hřiště pro turnaj mladých hasičů ve foukané, 
který jsme si na minulé schůzce vyprosili, jelikož 
nás tato hra moc bavila a navíc každý z nás toužil 
po poháru, které neustále obdivujeme na policích v 
kuchyňce. 
Hra spočívá v tom, že hráč se pomocí brčka snaží 
dostat ping-pongový míček do branky soupeře. 
Ovšem síly jsme změřily i v jiných činnostech, 
např. malování, tvoření z papíru, sportovní hry, ...
Odměnou pro všechny zúčastněné mladé hasiče 
byly prskavky, lízátka a přípitek dětským sektem.  

Vítězkou dnešního 
klání se po zhodnocení 

všech  činností stala 
ZUZANKA 

PARTAJOVÁ! 



sobota 4. prosince 2010

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
a 

ZABIJAČKOVÉ HODY

Sešli jsme se v obrovském mrazu ve 14.00 v hasičárně, kde dospěláci celý den vyráběli zabijačkové

pochoutky. Kvůli velké zimě a spoustě sněhu byla zrušena bojovka po vsi.

Rodiče, kteří nás doprovázeli se usadili v garáži a dali se do konzumace a my jsme nahoře v klubovně

pilně vytvářeli. Začali jsme soutěží o vytvoření nejdelšího papírového řetězu – ve dvou družstvech, ale

pomáhali nám i vedoucí a velcí kluci. Svými výtvory jsme se snažili obmotat hasičárnu, tak jako se to

kdysi povedlo dětem, kteří jsou tu dnes jako dospělí hasiči. Pak jsme vyrobili rodičům vánoční přáníčka a

malovali na černý papír bílou pastelkou sněhuláky a zasněženou krajinu.

Následovalo občerstvení – párky, limonáda, sladké i slané dobroty.

Když jsme své výrobky předali rodičům a do sytosti jsme se napapali, přišli za námi do klubovny také

rodiče. Společně jsme pak netrpělivě očekávali příchod sv. Mikuláše a jeho družiny.

Ten nakonec opravdu přišel, přivedl s sebou dva děsivé čerty a milého andílka. Na zádech Mikuláš nesl

plnou nůši dárečků pro hodné děti. Pak všechny děti anděl postupně vyzval, aby Mikuláši předvedli, co si

pro něj připravili. Svatý muž si od nich vyslechl básničky, násobilku, citáty, písničky, vtipy i vyjmenovaná

slova. Všichni byli za svůj výkon odměněni dárkovým balíčkem plným dobrot. Jen Pavla Karpíška si čerti

odnesli v pytli, protože si z nich dělal srandu. Vykoupil se až výborným ovocným dortem, který upekla

jeho maminka pro všechny děti, ale pochutnávali si na něm i pekelníci.

Nakonec jsme se se vzácnou návštěvou vyfotili před hasičskou zbrojnicí. Pak se někteří vydali s rodiči

domů či na další besídku a ostatní si v klubovně zahráli společenské hry – šachy, člověče, kvarteto atd.



Mikuláš
Kde se vzal, tu se vzal,
Mikuláš pod okny stál.
V ruce velkou berličku,
na hlavě měl čepičku.
Z bílých vousů teplý šál,
takhle, děti, vypadal! 

Mikuláš 
Až přijde Mikuláš,
řeknu mu Otčenáš,
nastavím košíček,
on mi dá jablíček
a já mu zazpívám
jak v háji slavíček. 
Přijde-li rohatý
s metličkou do chaty,
schovám si hlavičku
v proutěném košíčku,
nedám mu jablíčko
ani svou dušičku.

Náš, náš Mikuláš
Náš, náš Mikuláš 
nese dárky hodným dětem, 
náš, náš Mikuláš
nese dárky nám. 
Když Mikuláš naděluje 
čertík za ním poskakuje. 
Náš, náš Mikuláš 
nese dárky nám. 

Mik, mik, Mikuláš
Mik, mik, Mikuláš,přišel s čertem na koláč.
Čerte, čerte chlupatý,nechej pytel za vraty. 
Slibuju ti, slibuju,
že už zlobit nebudu. 

Mikuláš ztratil plášť
Mikuláš ztratil plášť, Mikuláška sukni,
hledali, nenašli, byli oba smutní. 



8. prosince 2010

10. PRAVIDELNÁ SCHŮZKA

Dnešní schůzku jsme věnovali přípravě kulturního 

programu na VVH, která se bude konat 8. 12. 2011 ve 

Společenském domě. 

Každý dostal za úkol naučit se nějakou básničku, 

nebo dopilovat tu, kterou říkal v sobotu na 

Mikulášské besídce. 

Z básniček pak paní Ševčíková s paní Malou 

poskládaly zimní pásmo, které předneseme před 

účastníky lednové valné hromady.

Zbytek schůzky jsme věnovali povídání a 

občerstvení, jelikož nám z Mikulášského odpoledne 

ještě mnoho dobrot zbylo.



15. prosince 2010
11. PRAVIDELNÁ SCHŮZKA

Dnešní schůzku jsme věnovali výrobě péefek, které

budeme rozdávat na VVH všem přítomným členům,

hostům z okolních sborů, ale také je paní Ševčíková

předá všem osobám a organizacím, se kterými se při

naší činnosti setkáváme, např. panu starostovi

Balíčkovi, bývalému starostovi panu Schneiderovi,

obecnímu zastupitelstvu, dobrovolníkům, kteří

pomáhají při organizaci akcí SDH, vedoucí Jednoty, ...

Naše práce spočívala ve vybarvení a vytřpytkování

předtištěného obrázku zasněženého kostelíčku.

Tvořivá práce nás velmi bavila. Zbylo po nás všude

v klubovně sice mnoho třpytivého prášku, ale všech

více než 50 PF kartiček se nám moc povedlo.


