
Kolektiv mladých hasičů Pržno



Kdo vůbec jsme?

Náš kolektiv dětí se skládá asi ze 30 členů. Jsou rozděleni do kategorií mini, 

mladší, starší a dorostence. Na celý kolektiv je nás pět vedoucích. Samozřejmě 

nesmíme opomenout naše chlapy, kteří nám zajišťují technické zázemí.



Naše celoroční činnost

První co vás nejspíš napadne při slově hasiči je voda a hadice, ale to zdaleka 

není vše. S našimi dětmi celý rok usilovně trénujeme a učíme se jak se stát 

správným hasičem. Účastníme se různých školení a exkurzí, kde se vždy 

přiučíme něčemu novému. Naše týmy se každoročně zapojují do 

moravskoslezské ligy mladých hasičů a mnoha dalších soutěžích jako jsou 

závody požární všestrannosti, různé halové soutěže nebo zastupují naši obec 

účastí na meziobecních hrách.



Ale hasič není jen o tvrdé dřině a soutěžení, s dětmi jezdíme na různé výlety, 

pořádáme soustředění nebo vymýšlíme zábavné hry na tréninky. Snažíme se jim 

dopřát takový program, kde se něco naučí a zlepší si fyzické dovednosti, ale kde 

se i zabaví s kamarády a odreagují se.



A jak vůbec vypadá takový rok u 

prženských hasičů?
Náš rok začíná v tělocvičně zimní přípravou na halové soutěže. Jelikož první 

soutěž, které se účastníme je Raškovický Rarášek jsme rozděleni na dvou 

pozicích. V naší hasičárně probíhá příprava na disciplínu zapojování suché 

základny, mezitím v tělocvičně trénujeme s dětmi štafetu 60x4. Po Rarášku se s 

dětmi zaměříme na trénink hadicové a uzlové štafety. Ten už probíhá pouze v 

tělocvičně, kde nacvičujeme vázání uzlů a zapojování spojek.



Když se umoudří počasí a začne jaro, znamená to, že nastal čas vyběhnout ven 

a trochu si pohrát s těmi hadicemi. Než se ale začneme plně věnovat požárnímu 

útoku, musíme si nejdřív osvěžit znalosti na branný závod požární všestrannosti. 

S dětmi se učíme topografii, první pomoc, střelbu, technické značky a mnoho 

další teorie. Trénuje za hasičárnou, kde máme krásné zázemí a nově i 

hasičskou tréninkovou věž se vším potřebným materiálem k naučení různých 

znalostí a dovedností. Po vší té námaze s teorií se konečně vrháme do naší 

oblíbené disciplíny a to požárního útoku. Tady už nastává opravdu tvrdá dřina, 

jak pro děti tak pro vedoucí.



Rok se nám svalí do druhé poloviny a my se opět začínáme chystat na závod 

požární všestrannosti. Sezónu zakončujeme slavnostním vyhlášením 

moravskoslezské ligy mladých hasičů. Ke konci roku děti za odměnu bereme na 

bazén a bowling. A opět nám začíná zimní období a tréninky v tělocvičně. Celý 

tento roční maraton zakončujeme vánočním posezením, kde s dětmi tvoříme 

vánoční přání pro seniory, jelikož jsme se poslední roky zapojili do sbírky 

Ježíškova vnoučata.



Kulturní život v obci

S našimi dětmi se také podílíme na mnoha obecních akcích, kde vytváříme 

různé hry s hasičskou tématikou pro veřejnost. Také se zapojujeme do akcí jako 

je úklid Pržna.



Co děláme, když zrovna 

netrénujeme?
Tak jak už bylo řečeno, hasič není jen o dřině a tréniku, ale také o zábavě.  S 

dětmi jezdíme po různých výletech, ať už jsou to výšlapy na hory, exkurze na 

112, pokořujeme horolezecké stěny nebo organizujeme zábavná odpoledne plné 

her s přespáním v našem obecním centru. Loni jsme se poprvé, a určitě ne 

naposled, vydali na víkendové soustředění na Bílé.



Chod hasičárny

Jelikož v naší hasičárně trávíme dost času, je zapotřebí se postarat o její chod. I 

s tím nám naše děti pomáhají. Každý rok na jaře máme brigádu, kde se vyčistí 

sportovní vybavení, všechno se zkontroluje popřípadě se dá do pořádku. Je 

důležité, aby na sezónu bylo vše řádně nachystáno. Děti si tak osvojí i 

zodpovědnost za svou práci.



Hasič v době covidu
Jelikož nám loni udeřil do sezóny zákeřný covid, byli jsme díky vládním 

nařízením nuceni vše přerušit. To ale neznamená, že bychom se na naše děti 

úplně vykašlali. Přes covid pauzu jsme byli v kontaktu a pro děti připravovali 

různé testíky, křížovky či úkoly. V době Vánoc dostaly děti za úkol vytvořit 

lucerničky, které jsme potom položili pod náš obecní vánoční strom. Díky aktivitě 

obci měli děti také možnost projít si stezku, kde plnily různé úkoly. Snad se 

situace brzy zlepší a my se budeme moct vrátit do zajetých kolejí.



Závěr
Za naši šestiletou praxi, jsme ušli pořádný kus cesty. Posbírali jsme mnoho 

medailí a pohárů, ale zažili jsme i množství neúspěchů, které nás posunuly 

kupředu. Samozřejmě za takovou dobu nám mnohé děti odrostly nebo odešly, 

ale těší nás, že stále nabíráme nové členy, kteří pokračují v téhle krásné tradici.



A na konec náš kolektiv vedoucích
Bez nich by to prostě nešlo. I přes všechny rozdílné názory a neshody, jsme 

jedna rodina. Doufáme, že mladí jednou převezmou naše pozice a budou dále 

pokračovat.


