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Úvod 
 

Vážený čtenáři, 

Před sebou právě držíš kroniku kolektivu mladých hasičů SDH Nesuchyně. Činnost kolektivu byla 
obnovena po delší přestávce v roce 2014, čímž bylo navázáno na 140-ti letou tradici činnosti 
dobrovolných hasičů v obci. 

Cílem kolektivu mladých hasičů je vzdělávání dětí a mládeže zábavnou formou nejen v oblasti 
požárního sportu, ale rovněž i v oblasti občanské odpovědnosti, všeobecných znalostí a praktických 
dovednosti. Neméně důležitou součástí je rovněž upevňování kamarádských vazeb. Podmínkou 
členství je vzájemná úcta, respekt a tolerance. 

Do této kroniky zapisujeme společné zážitky, dobrodružství a úspěchy. Věz, že i poslední místo  
v soutěži ti přináší intenzivní prožitky, zkušenosti a nové přátele a jen na tobě záleží, jak  
se k takovému zisku postavíš. 

  



Rok 2014 
 

2. března 2014 

Seznámení  
Přestože založení oddílu kolektivu mladých hasičů SDH Nesuchyně probíhaly zhruba od října 2013, 
první seznamovací schůzka proběhla 2. března 2014. Vedoucí oddílu se představili dětem i jejich 
rodičům a sdělili jim vize a cíle. Poté byly děti seznámeny s náplní činnosti nejen místního sboru, ale i 
s požární tématikou. V další části úvodní schůzky byla vyhlášena soutěž, v rámci okresního kola "Požární 
ochrana očima dětí". Na závěr přibližně dvouhodinové schůzky si u místního rybníka děti vyzkoušeli 
stříkání vody a měly možnost projet se sborovým vozem Avia. 

Vedoucí: David Bureš, Michal Soukup, Martin Krejčí, Luboš Nobilis (S vedením rovněž pomáhá i velitel 
sboru Petr Micura) 

Členové: Bokůvková Nikola (nar. 7. 7. 2003), Borůvková Eliška (nar. 25. 3. 2008), Bureš Matýsek (nar. 
16. 9. 2007), Bureš Vojtíšek (nar. 19. 4. 2010), Hink Petr (nar. 12. 7. 2000), Chládek Davídek (nar. 27. 1. 
2008), Kinter Lukášek (nar. 29. 3. 2009), Krejčí Adámek (nar. 11. 6. 2012), Lučan Patrik (nar. 22. 9. 2007), 
Macek Michal (nar. 18. 10. 2005), Micková Natálka (nar. 6. 9. 2008), Micura Honzík (nar. 28. 6. 2011), 
Micurová Kačenka (nar. 19. 6. 2009), Nobilis Tomášek (nar. 8. 10. 2008), Nováková Zuzanka. (nar. 16. 
10. 2009), Novotná Andrea (nar. 6. 8. 2003), Pátek Kryštůfek (nar. 6. 6. 2010), Pátek Štěpánek (nar. 24. 
8. 2005), Říman Fanda (nar. 2. 9. 2007), Římanová Eliška (nar. 11. 1. 2004), Šťavík Marek (nar. 28. 11. 
2008), Šnobl Domča (nar. 16. 5. 2009) 

Zapsal: Luboš 

 

23. března 2014 

Exkurze do HZS Rakovník   
Zhruba 90-ti minutová exkurze umožnila dětem i vedoucím oddílu nahlédnout do garáží, šaten a 
dispečinku profesionálních hasičů v Rakovníku. 

Děti si dosyta užily lezení po hasičských vozech, usedání v jejich kabinách i oblékání prvků zásahových 
obleků. Společně s nesuchyňskými, se exkurze zúčastnily i děti a vedoucí z Kounova. Před odjezdem 
byly od dětí vybrány obrázky do soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Nejlepší práce byly odeslány 
do okresního kola. 

Mj. tak došlo k naplnění IV. Okruhu celoroční činnosti hry Plamen 

Mj. tak došlo k naplnění I. Okruhu celoroční činnosti hry Plamen 

Zapsal: Luboš 



 
 

 



 

 

2. dubna. 2014 

Přednáška zdravověda a první pomoc 
Přednáška MUDr. Kozlíka a MUDr. Kozlíkové se konala v přednáškovém sále Hospůdky u Tří lip v 
Kounově, kam nás pozvali kounovští kolegové. Účast byla velmi hojná, sál doslova praskal ve švech. 
Ačkoliv byla přednáška určena spíše starším dětem, byla přínosem pro všechny zúčastněné. 
Vzhledem k obsahu přednášky byli pozváni pouze mladí hasiči starší šesti let.  

Mj. tak došlo k naplnění I. Okruhu celoroční činnosti hry Plamen. 

Do družstva na této schůzce vstoupili dvojčata Terezka a Péťa Lukášovi (nar. 7. 1. 2008). 

Zapsal: Luboš 

  



 

13. dubna 2014 

Nácvik na hřišti 
Nácvik spojování a motání hadic, přetahování lanem. 

 

 

4. května 2014 

Nácvik na hřišti 
Nácvik spojování a motání hadic, požární útok bez vody, přetahování lanem. 

Zapsal: Luboš 

 

  



31. května 2014 

Dětský den 
V rámci programu dětského v Nesuchyni byl družstvem mladých hasičů poprvé prezentován požární 
útok, který proběhl již v nových uniformách. Ty byly pořízeny z prostředků, které poskytla společnost 
Procter and Gamble. Za zprostředkování žádosti o podporu a samotného zajištění uniforem vděčí 
oddíl Aleně Burešové. 

V uniformách děti poprvé předvedly nácvik hasičského útoku s vodou, za což sklidily zasloužený 
potlesk od diváků. 

Následně došlo i na pořádnou sprchu pro otužilé hasiče a tradiční koupání v pěně, po kterém se 
sprchovali i ti méně otužilí. 

Zapsal: Luboš 

 



 

 

  

21. června 2014 

Nácvik na hřišti 
Nácvik spojování a motání hadic, požární útok bez vody, sportovní soutěže. 

Zapsal: Luboš 

  



6. července 2014 

Nácvik na hřišti 
Nácvik spojování a motání hadic, požární útok bez vody, přetahování lanem. Předání uniforem 
rodičům dětí – za čistotu a stav uniformy odpovídají vlastníci a jejich rodiče. 

Zapsal: Luboš 

 

8. července 2014 

Nácvik u rybníka 
Poslední nácvik požárního útoku se uskutečnil v úterý před oslavami 140-ti let od založení sboru. 
Cílem bylo provést generální zkoušku přímo na místě, kde bude probíhat ukázka v rámci oslav. 
Schůzka trvala přibližně hodinu a nácvik proběhl dvakrát. 

Zapsal: Luboš 

  

12. července 2014 

Oslavy 140 let od založení SDH Nesuchyně 
V roce 2014 oslavil Sbor dobrovolných hasičů 140 let od svého založení, a proto byla na 12. července 
2014 naplánována oslava.  

Program začal v 9 hodin průvodem na hřbitov s položením věnců a poté se nesuchyňští hasiči 
odebrali k výroční schůzi. Zde byl mimo jiné proveden nástup mladých hasičů v nových uniformách a 
dětem byly předány starostou sboru Stanislavem Kočím členské průkazky. Program schůze zakončil 
slavnostní oběd. 

 V rámci dalšího odpoledního programu se mladí hasiči seznámili s technikou HZS Rakovník a Kladno a 
měli možnost shlédnout ukázku vyproštění osoby z havarovaného vozidla. 

Dále pak následovala pro dětské družstvo hlavní část odpoledního programu, když byly předvedeny 
požární útoky nejprve dospělých a poté i dětí. Družstvo mladých hasičů již od svého založení pečlivě 
požární útok nacvičovalo a výsledkem byla jeho prezentace, což přihlížející ocenili velkým potleskem. 

Závěr dne si většina malých členů sboru užila na skákacím hradě. Odpolední program byl zakončen 
kolem 18 hodiny. 

Zapsal: David 



 

 



 

 



 

 

2. srpna 2014 

Netradiční hasičská soutěž v Krupé 
V sobotu 2. 8. se mladí hasiči sešli před půl devátou u hasičské zbrojnice. Následoval přesun do 
Krupé, kde se konaly netradiční hasičské závody. 

Protože jsme se sešli v hojném počtu, bylo možné postavit do soutěže dvě družstva. Soutěžilo se v 
disciplínách jako požární útok naruby, požární útok, přetahování lanem, štafeta v pití limonády, apod. 

Obě družstva se velmi snažila a vzhledem k tomu, že se jednalo o první soutěžní vystoupení malých 
nesuchyňských hasičů, nevedla si vůbec špatně. Výsledkem bylo umístění staršího družstva na třetím 
a mladšího na pátém místě. Za zmínku stojí i třetí místo silně improvizovaného družstva mužů. 

Zaslouženou odměnou pro soutěžící byly dorty a pohár. Během celého dne svítilo sluníčko a děti, i 
když nesoutěžily, měly možnost prohlédnout si techniku ostatních sborů, vykoupat se v kádi s vodou, 
nebo si zahrát mezi sebou nejrůznější hry. Pořádnou sprchu zajistili všem zájemcům, často i 
nedobrovolným, mutějovičtí hasiči. Návrat k hasičské zbrojnici byl kolem páté hodiny. Zde ještě došlo 
k rozkrájení dortů a každý soutěžící si tak mohl domu odnést malou odměnu.  

Na této schůzce se ke kolektivu mladých hasičů připojili tři noví členové Samík Novák (nar. 1. 11. 
2007), Věrka Rohlová (nar. 2007) a Kubík Telvák (nar. 21. 3. 2006). Řady vedoucích rozšířil od této 
schůzky Ladislav Novák. 

Zapsal: David 



 

 

 



 

 

20. září 2014 

Výprava na hrad Džbán 
V sobotu 20. 9. 2014 se uskutečnila výprava na blízkou zříceninu hradu Džbánu. Jednalo se o náhradní 
termín, neboť ten původní 14. 9. musel být zrušen kvůli nepříznivému počasí. 

Mladí hasiči se sešli ve 14 hodin před hasičskou zbrojnicí, aby společně s některými rodiči  
a vedoucími vyrazili na plánovaný výlet. Doprava byla zajištěna sborovým vozem Avia a několika 
osobními auty.  

Začátek výletu byl naplánován u Čertova kamene v blízkosti obce Mutějovice. Zde měly děti za úkol 
vyhledat první z několika nápověd, které je následně zavedly až k pokladu.  První indicií bylo slovo 
kámen, a kromě indicie si ještě mladí hasiči přečetli několik pověstí spojených s Čertovým kamenem. 

 



Postupně se celá skupina přesunula po trase bývalé úzkorozchodné železnice územím přírodního 
parku Džbán až do podhradí zříceniny hradu Džbánu. 

 

Na cestě děti hledaly další indicie, kterými byly slova řetěz, voda, žízeň a okov. Kromě toho se bylo po 
cestě možné dozvědět zajímavé informace o přírodním parku Džbán, těžbě uhlí na jeho území  
a několik pověstí spjatých s hradem. 

Po zvážení všech nápověď se mladí hasiči shodli, že poklad bude pravděpodobně ukryt někde poblíž 
hradní studny. Zbývalo tedy nalézt hradní mapu, což se po chvíli podařilo a celá výprava se vydala do 
hradu. Poklad se podařilo najít velmi brzy a obsahoval kromě zajímavostí z požární tématiky i drobné 
hračky a sladkosti.  Celý výlet byl zakončen opékáním v podhradí buřtu, od kterého nás neodradilo 
ani zhoršené počasí a ne-zcela mírný déšť. 

 



Největším zážitkem bylo potom pro mnoho dětí neplánované zpestření cesty zpět, v podobě uvíznutí 
hasičské Avie v rozbahněném strništi. Přes snahu zúčastněných, musel s vyproštěním vozu pomoci 
Libor Jánský s traktorem, kterému jsme velmi vděčni. 

 

Mj. tak došlo k naplnění IV. Okruhu celoroční činnosti hry Plamen.  

Zapsal: David 

 

19. října 2014 

Netradiční hasičská olympiáda  
V neděli 19. října se mladí nesuchyňští hasiči sešli ve dvě hodiny odpoledne na hřišti Na Drahách, kde 
se uskutečnila netradiční hasičská olympiáda 2014. Kromě dětí se schůzky zúčastnila i celá řada 
rodičů, kteří pomohli s organizací odpoledne. 

Po nástupu byly děti rozděleny na čtyři skupiny, které si postupně zasoutěžili v disciplínách jako 
střelba ze vzduchovky, střelba z luku, hod míčkem na cíl, skákání v pytli, chůze na chůdách, hod 
polenem a střelba míčem na branku. 

Přestože vedoucí pečlivě zapisovali všechny výsledky v jednotlivých disciplínách, nebylo nakonec 
provedeno vyhodnocení, ale všichni účastníci obdrželi za snahu sladkosti a diplom. Během celého 
odpoledne bylo nádherné počasí, takže se celá akce vydařila a kolem půl páté se všichni rozešli 
spokojeně do svých domovů. 

Zapsal: David 



 

 



 

 



 

 

David Bureš a Luboš Nobilis absolvovali 1. = 2. listopadu 2014 kurz pro vedoucí mladých hasičů  
ve Šlovicích a získali kvalifikaci III. Stupně. 

 

16. listopadu 2014 

Schůzka v klubovně 
Nácvik činností spojených s hrou Plamen – topografické značky a jejich využití v mapě, orientace  
v mapě, poznání světových stran, práce s buzolou a mapou, zdravověda a první pomoc – nácvik 
postupu při zhodnocení situace a ošetření zraněného (drobné poranění). 

Zapsal: Luboš 

 

17. prosince 2014 

Předvánoční besídka 
V neděli 17. prosince 2014 se sešli mladí hasiči a jejich rodiče v přísálí nesuchyňské sokolovny, aby 
společně zakončili rok 2014. Společná besídka začala v 15 hodin. V úvodu David Bureš souhrnně 
zhodnotil činnosti během prvního roku existence družstva a poděkoval za podporu rodičům, 
přátelům, sboru, Obecnímu úřadu a sponzorům. Následovala krátká řeč starosty sboru Stanislava 
Kočího a starosty obce Jiřího Barsy. Poté proběhlo předání zbývajících hasičských triček dětem. 
Dalším bodem programu bylo vyhodnocení docházky za rok 2014, kde se na prvním místě se 
stoprocentní účastí na schůzkách umístil Tomášek Nobilis, na druhém místě skončili Kačenka 
Micurová s Matějem Burešem a třetí v pořadí byli Lukášek Kinter, Natálka Micková, Zuzanka 
Nováková a Eliška Římanová. Všichni byli odměněni drobnými sladkostmi. 

Dále bylo pro děti připraveno několik soutěží, jako například poznávání písniček z pohádek, 
židličkovaná a odkrývání obrázku s hádáním věcí a osob. Zpestřením programu byla i židličkovaná pro 



dospělé, jejíž vítězkou se stala Alena Burešová. Po skončení programu přišla na řadu očekávaná 
mikulášská nadílka, během které družstvo malých hasičů dostalo od Obecního úřadu dárkové balíčky. 
Dětem byl předán povedený dort ve tvaru hasičské Avie, který připravila Romana Micková. Posledním 
překvapením pro mladé hasiče bylo devět nově zakoupených helem pro požární sport, které byly 
opatřeny znakem SDH Nesuchyně. 

Nakonec byl dětem a rodičům servírován dort a následovala volná zábava, kterou děti využily  
ke skotačení za hudebního doprovodu zajištěného Milanem Nehasilem. Po skončení celé akce 
vedoucí společně s několika rodiči uklidili přísálí sokolovny a všichni se spokojeně odebrali do svých 
domovů. 

Zapsal: David 

 

 



 

 

 



 

  



Rok 2015 
 

Rok 2015 byl zahájen přípravami na účast v soutěži Čistecký uzel. Během ledna proběhly 4 víkendové 
schůzky, na kterých děti trénovaly vázání uzlů štafetu dvojic. 

O složení pětičlenného týmu rozhodla mimo dovedností i vytrvalost dětí a jejich rodičů, neboť 
pravidelná intenzivní příprava byla poměrně náročná. 

 

7. února 2015 

Čistecký uzel 
Čistecký uzel je netradiční zimní soutěží pro MH, která se tradičně koná v tělocvičně MŠ a ZŠ Čistá. 

Mladí hasiči SDH Nesuchyně byli zastoupeni mužstvem, zařazeným do kategorie mladší (6 – 11 let), 
ve složení: 

Tomáš Nobilis – velitel, 

Michal Macek, Štěpán Pátek,  

Jakub Telvák, Matěj Bureš. 

Po registraci mužstva nastoupila v tělocvičně, kde je přivítal V. Schuh, starostka obce a ředitel ZŠ 
Čistá, který je zároveň seznámil s pravidly chování v tělocvičně. 

První disciplínou byla uzlová štafeta, kterou stejně jako štafetu dvojic plní celá hlídka. Po odstartování 
vyběhne první soutěžící, doběhne ke stolku, vylosuje si obrázek uzlu, uváže jej a odbíhá zpět ke 
startu, kde plácnutím ruky předává štafetu dalšímu. Štafeta končí proběhnutím posledního závodníka 
přes startovní čáru. Při vázání uzlů (ZPV) se zkracovačka váže libovolně a ostatní způsobem útoku 
CTIF (na stojan). 

 

 



Hlídka Nesuchyně startovala 16. v pořadí a na členech týmu se bohužel projevila nervozita vyvěrající z 
první účasti v podobné soutěži. Z pěti uzlů se podařilo bezchybně uvázat pouze dva, což se zdržením 
u ostatních pokusů stačilo na 9. místo. 

Následovala štafeta požárních dvojic dle směrnic pro hru Plamen, se zkrácenou dráhou (s ohledem na 
možnosti tělocvičny). Hlídka SDH Nesuchyně provedla štafetu téměř bezchybně, ovšem s horším 
časem. 

I zde hrála roli nezkušenost, kdy např. opatrný běh kapitána týmu byl zapříčiněn málo utaženou 
přilbou a s tím souvisejícím strachem z jejího pádu. Hlídka obsadila ve štafetě dvojic 8. místo. 

V kategorii mladší se soutěže zúčastnilo 10 hlídek, z nichž 4 skončily se stejným bodovým ziskem jako 
hlídka SDH Nesuchyně. A protože z Čisté odjíždějí všichni nejhůře čtvrtí, skončila stejně i naše hlídka. 

Malí závodníci i jejich vedoucí získali mnoho cenných zkušeností, které jistě uplatní v dalších 
soutěžích i své běžné oddílové činnosti. 

Zapsal: Luboš 

 

 



 

 

 

 



 

  



21. únor 2015 

Plnění odborností – HZS Rakovník 
Plnění odznaků odborností je určeno mladým hasičům do 18 let a je součástí vzdělávacího systému.  
V uplynulých letech probíhaly zkoušky v okrese Rakovník separátně dle uvážení jednotlivých sborů.  
V roce 2015 ale došlo k sjednocení 

a testování probíhalo jednotně v Rakovníku. Zástupci malých nesuchyňských hasičů se dostavili dle 
předem stanoveného harmonogramu v 9 hodin na stanici HZS Rakovník, aby zde všichni úspěšně 
složili vybranou zkoušku. 

Získané odbornosti: 

Nikola Bokůvková – velitel 

Petr Hink – strojník 

Matěj Bureš – strojník junior 

Tomáš Nobilis – strojník junior 

Zapsal: Luboš 

 

  



7. březen 2015 

Krupský uzel 
V sobotu 7. 3. 2015 se mladí nesuchynští hasiči zúčastnili hasičské soutěže s názvem „Krupský uzel“. 
Sraz byl v 9:30 hod. u zbrojnice v Nesuchyni, odkud se do sousední Krupé vypravilo celkem 14 
závodníků. 

Soutěže se kromě našich nejmenších hasičů zúčastnili ještě SDH Kounov a domácí SDH Krupá. 
Zahájení proběhlo kolem 10 hodiny dopolední, kdy byli všichni účastnící přivítání a seznámeni  
s pravidly. Poté následovala první soutěžní disciplína, která pro kategorii mladších dívek a chlapců 
představovala uvázání ploché spojky (ambulanční uzel), slalom mezi židlemi, uvázání tesařského uzle, 
oběhnutí mety a návrat do cíle. Následující disciplína byla založena na přiřazení značek k technickým 
prostředkům, přemístění přenosného hasicího přístroje, oběhnutí mety a proběhnutí cílem. 
Nesuchynští hasiči úspěšně reprezentovali sbor, když se v kategorii chlapců umístil na prvním místě 
Michal Macek z SDH Nesuchyně. V kategorie dívek nás reprezentovala pouze Tereza Lukášová, která 
se umístila na pěkném 4. místě. 

Pro kategorii přípravek byly obě disciplíny upraveny, aby ti nejmenší nemuseli uvázat tesařskou 
smyčku a těžší hasicí přístroj byl nahrazen smotanou hadic. V této skupině se na 2. místě umístila 
Kateřina Micurová a na 3. místě Kryštof Pátek. 

Dále byla pro soutěžící připravena samostatná soutěž o mistra uzlu. I v této disciplíně se našim malým 
závodníkům dařilo. V přípravkách zvítězila Kateřina Micurová, za ní na druhém místě následoval 
Kryštof Pátek. Mezi chlapci se na prvním místě umístil Matěj Bureš a třetí skončil Štěpán Pátek. 
V kategorii mladších dívek se na třetím místě umístila Tereza Lukášová. 

 

Po skončení individuálních soutěží došlo na přetahování lanem, kdy byly děti namíchány do různých 
skupin dle věku (bez ohledu na sbor). V poslední limonádové štafetě došlo opět k rozdělení dětí,  
na dvě skupiny. Závěr celého klání přinesl úsměvnou situaci, kdy někteří závodníci přípravek nedbali 
pravidel a vyrazili dříve a naopak ti co vyrazili správně se promíchali, takže nebylo možné určit vítěze 
ani poraženého. Celá soutěž byla zakončena krátce po poledni slavnostním vyhlášením výsledků  
a udělením diplomů a cen. Poté se všichni účastnící vydali ke svým domovům. 



Zapsal: Luboš 

 

21. březen 2015 

Výlet na Kounovské řady 
Po soutěžemi nabitém počátku roku došlo i na oddechovou aktivitu v podobě výletu na Kounovské 
řady. Drobná logistická úskalí nakonec překonali posádky všech vozů, stejně jako ostré stoupání 
svahem na náhorní plošinu. 

 

U altánu jsme společnými silami a bez pomoci papíru rozdělali oheň a nad něj umístili trojnožku s 
kotlíkem. Ten přidal vodu, ten pár brambor, David pytlíkovou polévku a Martin sekerku. Ti 
netrpělivější si pod kotlíkem opekli buřty, jejichž zbytky skončili rovněž v kotlíku. 

Kromě výtečné sekerko-gulášové polévky se malým hasičům dostalo informací o kamenných řadách, 
včetně jejich účelu a původu (o kterém ani odborníci nemají jasno). 

Po úspěšném zkonzumování polévky, bylo s ohledem na narůstající zimu a šero, rozhodnuto o 
upuštění od delšího okruhu a o návratu domů. 

Zapsal: Luboš 



 

 

11. duben 2015 

Úklid Nesuchyně v rámci akce „Ukliďme Česko“ 
 

 



S nápadem na úklid rozptýleného nepořádku v obci a okolí přišla již v březnu velitelka Nikola. Shodou 
okolností se v dubnu koná celorepubliková a celosvětová akce „Ukliďme Česko“, ke které jsme  
se rozhodli připojit. 

Akce byla vyhlášena jako veřejná a mladí hasiči se postarali o vyvěšení plakátů i roznos letáků do 
schránek. Na akci se nakonec sešlo asi 25 mladých hasičů a 20 dospělých z řad rodičů a občanů otce, 
kterým není její vzhled lhostejný. 

Účastníci úklidu byli rozděleni do skupin a vybaveni ochrannými prostředky a pytli, poskytnutými  
ze strany organizátorů akce „Ukliďme Česko“. 

 

Celá akce trvala zhruba 2 hodiny a bylo sesbíráno 25 pytlů odpadu z prostranství obce, potoka, ale i 
příkopů příjezdových cest. Kromě veselých zážitků z pádů do potoka a podobných drobných nehod si 
účastníci akce odnesli i dobrý pocit z příspěvku ke zkrášlení obce a zlepšení stavu svého životního 
prostředí. Akci dodatečně ocenil i pan starosta, který k ní byl zpočátku skeptický. 

Zapsal: Luboš 

 

Květen - červenec 2015 
Nácviky útoků, štafet a dalších disciplín 

V první polovině léta se uskutečnilo pět cvičení, jejichž cílem byla zejména příprava na srpnové 
netradiční závody v Krupé. Mladí hasiči postupně nacvičovali požární útok, štafetu dvojic a některé 
další disciplíny požárního sportu. Do programu cvičení byly zařazovány i a znalostní sportovní 
soutěže. 

Zapsal: Luboš 



 

 

 



 

 



1. srpen 2015 

Netradiční hasičské závody v Krupé 
Netradiční soutěž v Krupé se nám v letošním roce výsledkově příliš nevydařila a družstvo (jediné) 
našich mladých hasičů skončilo poslední. Závodilo se ve štafetách, požárním útoku a pivní (limo) 
štafetě. 

I tak hodnotíme celou akci pozitivně vzhledem k příjemné atmosféře a dalším získaným a cenným 
zkušenostem. 

 

 

Výsledné pořadí: 

 1. Senec B 

 2. Krupá 

 3. Senec A 

 4. Domoušice 

 5. Kounov 

 6. Nesuchyně 

Zapsal: Luboš 

  



5. září 2015 

Netradiční hasičské závody v Nesuchyni 
Domácím netradičním závodům předcházely rozsáhlé přípravy družstva i zabezpečení. Kromě řady 
nácviků na místním hřišti byly již v červenci zakoupeny nové hadice pro dětské soutěže, sací koš a 
další nezbytné vybavení. Dále byla za vydatné pomoci Dušana Micury, kterému děkujeme, sestavena 
základna pro útok. 

V sobotu 5. září ráno se sešli vedoucí, členové sboru a řada rodičů, aby na hřišti postavili stany, 
připravili závodní dráhy a zařídili další nezbytnosti při přípravě soutěže. Vlastní závod začal ve 12 
hodin. Kromě místního sboru dále přijeli mladí hasiči z Krupé a Domoušic. Jen za SDH Nesuchyně  
se podařilo sestavit tři soutěžní družstva. Protože i ostatní sbory přivezly více závodníků, bylo ještě 
sestaveno jedno smíšené družstvo. Celkově tedy soutěžilo šest družstev. Přestože soutěž proběhla až 
v září vydařilo se počasí a všichni zúčastnění si mohli užívat krásného odpoledne. 

Soutěž začala slavnostním nástupem a dále následovaly disciplíny: uzlová štafeta, štafeta dvojic, 
požární útok a limonádová štafeta. Všichni soutěžící bojovali ze všech sil a prvenství si nakonec 
zaslouženě odvezlo družstvo dětí z Domoušic. 

O občerstvení se skvěle starali Andrea Vlčková s Tomášem Šťavíkem, Milan Nehasil zajistil mediální 
zabezpečení (velkoplošná obrazovka s tematickou projekcí a průběžné zobrazování výsledků 
soutěže), hostinec Jiřiny Filipové a obec Nesuchyně zapůjčili posezení, stany a další vybavení, hasiči z 
Krupé zase nástřikové terče. 

Děkujeme nejen všem jmenovaným, ale i dalším rodičům, členům sboru a přátelům, kteří jakkoliv 
podpořili tuto akci. 

 

Výsledková listina: 

 

 

Bez ohledu na výsledky je nesporným přínosem celé akce příjemný pocit pořadatelů, že soutěžící i 
návštěvníci odcházeli spokojeni. 

Uzlová štafeta Štafeta Požární útok Limonádová štafeta
BODY POŘADÍ

čas celkový čas body čas celkový čas body čas body čas body

Nesuchyně A 1:25 0:20 1:45 3 1:12 1:12 4 0:57 2 1:16 5 14 3

Domoušice B 1:11 1:11 6 0:58 0:58 6 0:28 6 1:04 6 24 1

Nesuchyně Krupá 1:43 1:43 4 2:00 2:00 2 0:54 3 2:08 2 11 4

Domoušice A 2:07 0:20 2:27 1 1:29 1:29 3 0:35 4 1:58 3 11 4

Nesuchyně B 1:57 1:57 2 2:07 2:07 1 1:36 1 2:18 1 5 6

Krupá A 1:15 1:15 5 1:08 1:08 5 0:32 5 1:23 4 19 2

trestné 
sekundy

trestné 
sekundy



 

 

 



 

 

 



 

 

27. září 2015 

Výlet na hrad Pravda 
Podzimní výlet na Pravdu přinesl krátkou procházku zlatavým džbánským hvozdem, exkurzi 
zříceninou, oheň a opékání buřtů, chlebů nebo jablek. Příjemný víkendový relax pro mladé hasiče  
i zúčastněné rodiče. 

 



 

 

18. října 2015 

Kounovský železný hasič 
Železný hasič je individuální soutěž sestávající z fyzicky náročných dovednostních disciplín. Soutěžní 
trať zahrnuje mj. přeběh kladiny, překonání bariéry, žebříku, běh s kanystry, napojování, rozhoz  
a motání hadic, ale i zatloukání hřebíků. 

Počasí bylo sice celý den mrazivé, ale to odpovídalo názvu i principu soutěže, neboť šlo o prověrku 
odolnosti a připravenosti na extrémní situace. 

Všichni malí hasiči bojovali ze všech sil a na závěr každý obdržel drobnou odměnu. Z nesuchyňských 
hasičů si nejlépe vedl Vojtíšek Bureš, který skončil v kategorii přípravek na třetím místě. 

 

 



31. říjen 2015 

Samova svatba 
Poslední říjnový den byl šťastným okamžikem nejen pro Michala Soukupa a Lucii Zahelovou, ale i pro 
všechny, kdo s radostí přijali pozvání na jejich svatbu. 

Mladí hasiči přijeli za zvuku sirény poblahopřát novomanželům před sokolovnu v Nesuchyni, kde  
se konala svatební hostina. Nikola Bokůvková přečetla slavnostní řeč a ještě než byl dětmi 
novomanželům předán drobný dar, museli společně uhasit džberovou stříkačkou malý symbolický 
oheň. Nakonec se ale ukázalo, že úkol není tak snadný, jak by se mohlo na první pohled zdát. 
Následně se všichni hosté odebrali na svatební hostinu 

 

22. listopad 2015 

Výlet na Křivoklát 
Výlet na Křivoklát představoval oddechové zakončení venkovní sezóny 2015. Výprava cestovala 
vlakem z rakovnického nádraží a v Křivoklátu zamířila do Informačního centra LČR. Zde se děti 
seznámili s interaktivními exponáty souvisejícími s křivoklátskými lesy. 

Z informačního centra jsme se odebrali na lesní hřiště LČR, kde jsme prošli všechna zastavení a přes 
značnou vlhkost prostředí vše důkladně vyzkoušeli. Některá zastavení jsme vzhledem ke spletitosti 
areálu a špatné práci s mapou, prošli i několikrát. 

Po občerstvení na nádvoří Křivoklátu jsme se odebrali na vlak a v pořádku dorazili do svých domovů. 

 

12. prosinec 2015 

II. Vánoční besídka 
Vánoční besídka pro děti a rodiče byla slavnostním zakončením dalšího roku činnosti kolektivu 
mladých hasičů SDH. Po krátkém zhodnocení činnosti v roce 2015 byli odměněni členové s nejvyšší 
účastí na akcích SDH (Matěj Bureš, Jakub Telvák, Michal Macek a Katka Micurová). 

Následovaly soutěže jednotlivců a dvojic v běhu s nafukovacím balónkem bez držení, s ping-
pongovým míčkem na lžíci apod., nechyběla ani tradiční židličkovaná ve věkových kategoriích do 15 a 
nad 15 let. 

Besídka byla zakončena volnou zábavo v rytmu pohádkových písniček a samozřejmě následným 
úklidem. Tomu bohužel podlehly moje desky s poznámkami, které už jsem potom nikdy neviděl, 
včetně záznamů o vítězích jednotlivých soutěží. 

Za přípravu besídky děkujeme všem, kteří se na ní podíleli, za hojné občerstvení děkujeme rodičům 
dětí a za stromeček a mikulášské balíčky děkujeme obci Nesuchyně. 



 

 

 



 

  



Rok 2016 
 

Rok 2016 byl již tradičně zahájen přípravami na účast v soutěži Čistecký uzel. Do poloviny února 
proběhlo 6 víkendových schůzek, na kterých děti trénovaly vázání uzlů a štafetu dvojic. 

Dva pětičlenné týmy byly složeny na základě dovedností i vytrvalosti dětí a jejich rodičů. Domácí 
trénink byl na soutěžících, kteří jej absolvovali významně poznat. 

 

13 února 2016 

Čistecký uzel 
Čistecký uzel je netradiční zimní soutěží pro MH, která se tradičně koná v tělocvičně MŠ a ZŠ Čistá. 
Soutěží se v uzlové štafetě a štafetě dvojic, jejichž výsledky se sčítají a určují závěrečné pořadí. 

Individuální soutěž „Mistr uzlu“ spočívá v co nejrychlejším úvazu všech 5 soutěžních uzlů jedním 
soutěžícím. Právě v této soutěži významně uspěl Michal Macek (Máca), který zvítězil v kategorii 
mladší jednotlivci. 

Nesuchyňská přípravka ve složení Vojta Bureš, Honzík Micura a Kryštof Pátek, skončila pátá z devíti. 

V kategorii mladší skončila potom Nesuchyně A (Máca, Štěpán Pátek, Katka Micurová, Mára Šťavík a 
Zuzanka Nováková) na pěkném šestém místě a Nesuchyně B (Kuba Telvák, Dominik Šnobl, Dáda 
Chládek, Štěpán Pátek a Katka Micurová) na dvanáctém místě, z celkem čtrnácti týmů. 

 

 



 

 

  



27. února 2016 

Plnění odborností – HZS Rakovník 
Letošního plnění odborností se úspěšně zúčastnili tři zástupci SDH Nesuchyně: 

Matěj Bureš – preventista junior 

Vojtěch Bureš – preventista junior 

Štěpán Pátek – strojník junior 

 

březen 2016 

Příprava na Krupský uzel a založení hasičské keše 
Od začátku března se mladí hasiči připravovali na Krupský uzel. Pro zpestření tréninku polovina 
účastníků schovávala keš, v rámci mezinárodní hry Geocaching. Keš je formátu „letterbox“, což 
znamená, že je hledána za pomoci výchozích GPS souřadnic a následování obrazové nápovědy. Keš 
byla ukryta v porostu cesty Na Průhonu. Na další schůzce potom druhá polovina účastníků ověřovala 
správnost obrázkových indicií a keš úspěšně našla. Keš je nyní v testovacím provozu, a pokud se skrýš 
osvědčí, bude zaregistrována. 

 

26. března 2016 

Krupský uzel 
Zatímco v loňském roce nesuchyňští hasiči soutěž ve všech kategoriích ovládli, letos byli lépe 
připravení krupští. Ti také obsadili přední místa ve všech kategoriích. Drobným nedostatkem soutěže, 
byly nepříliš zřetelné obrázky jednotlivých druhů hasicích přístrojů, jejichž rozeznání dělalo problémy 
i některým dospělým hasičům. Po skončení soutěžních disciplín se děti pobavily při vybíjené. 



 

 

 

 

 



16. dubna 2016 

Ukliďme Česko 
Stejně jako v loňském roce se mladí hasiči zúčastnili úklidu v Nesuchyni a jejím okolí. Během srazu 
před zbrojnicí byly účastníkům rozdány rukavice a pytle, poskytnuté republikovými organizátory akce. 
Následně se zhruba padesát dětí i dospělých rozdělilo do čtyř skupin, které začaly s úklidem.  
Asi největším soustem byla černá skládka v lesíku Na Rovinách, kde bylo kromě haldy dětských plen  
k nalezení i čelní sklo a maska z Mercedesu. 

 

Ve výsledku bylo sesbírána pěkná hromada věcí, které do přírody ani do prostředí obce nepatří. 

 

23. dubna 2016 

Námětové cvičení v Krupé 
Letošní krupské námětové cvičení bylo pro všechny zúčastněné velkým dobrodružstvím a zkušeností. 
Kombinace suchého rákosu, silného větru, akčního Pavla Mixy a prasklé nesuchyňské hadice, vedla  
ke vzniku poměrně rozsáhlého ohně, před kterým museli mladí hasiči ustoupit. Snahu o zkrocení 
ohně však nevzdali a úspěšně jej zdolali. 



 

 

 

25. – 26. června 2016 

Přespání na hřišti 
V květnu se mladí hasiči sešli k prvním přípravám na ukázku útoku CTIF v rámci oslav 700. založení 
obce. V posledním červnovém víkendu se potom uskutečnilo dlouho plánované přespání  
na nesuchyňském hřišti. 

Odpoledne jsme trénovali, hráli hry a stavěli stany. Večer proběhla bez větších komplikací stezka 
odvahy, která byla následována velmi pohlednou bouří, respektive větším počtem bouří, které bylo 
možno sledovat na všech světových stranách. Přes tuto skutečnost většina zúčastněných vytrvala  
a dočkala se tak i průtrže mračen, která nastala zhruba o půlnoci.  



 

Ranní odměnou za výdrž nepřízně počasí bylo modré nebe a snídaně s čerstvým pečivem z obchodu 
pí Řezníčkové. 

 

16. července 2016 

Oslava 700 let obce Nesuchyně 
Na oslavy sedmistého výročí od první zmínky o obci Nesuchyně jsme připravovali ukázku útoku CTIF v 
kategorii mladších hasičů a útok požárních trojic v kategorii přípravka. 

Obě disciplíny proběhly bez komplikací a za vysoké účasti diváků. Ti se dočkali i tolik potřebného 
osvěžení v parném letním dni, v podobě vody ze džberových stříkaček, kterou jim mladí hasiči 
ochotně zajistili. 

Program byl doplněn ukázkou útoku dospělých, při kterém se již nepodařilo zcela vyhnout 
komplikacím a názornou ukázkou činnosti historické motorizované stříkačky. I její zprovoznění trvalo 
delší dobu, ale rozhodně stálo za to. 



 

 

  



25. září 2016 

Netradiční hasičské závody v Nesuchyni 
Letošní netradiční závody byly naplánovány na poslední zářijový týden a předcházela jim důkladná 
příprava. Svou účast museli na poslední chvíli odvolat kounovští, takže jsme změřili síly pouze s 
družstvy z Krupé. 

V kategorii přípravka soutěžila dvě nesuchyňská družstva ve složení: 

Přípravka A: Kristýna Chládková, Adam Krejčí A David Novák  

Přípravka B: Sofie Nobilisová, Jan Micura a Tomáš Macek, 

a to v disciplínách útok se džberovou stříkačkou, štafeta 3x30 m a štafeta požárních trojic. Úspěšnější 
bylo nakonec mužstvo A. 

Ve smíšené kategorii mladších a starších hasičů, soutěžila dvě nesuchyňská a dvě krupská mužstva. 
Soutěž byla až do konce velmi napínavá a výsledky obou A i B mužstev byly velmi vyrovnané. 

Nesuchyně A: Štěpán Pátek, Michal Macek, Matěj Bureš, Marek Šťavík, Zuzanka Nováková, Kačenka 
Micurová a Vojtík Bureš 

Nesuchyně B: Tomášek Nobilis, David Chládek, Věrka Rohlová, Natálka Micková, Dominik Šnobl, 
Samuel Novák, Kryštof Pátek 

Soutěžilo se v uzlové štafetě, štafetě požárních dvojic, požárním útoku a limonádové štafetě. O 
celkovém pořadí rozhodovala právě poslední disciplína, ve které bylo krupské A mužstvo úspěšnější 
než nesuchyňské A, a naopak nesuchyňské B mužstvo úspěšnější než krupské B. 

Velkým pozitivem byl z nesuchyňské perspektivy nejlepší čas A mužstva v požárním útoku. 

Celkový dojem ze závodů byl velmi pozitivní. Neúčast kounovských byla vykompenzována konzumací 
skvělého koláče, který byl připraven pro každé z družstev. Velkou roli hrálo i na září nadstandardně 
příznivé počasí, a to i vzhledem k tomu, že jsme neměli k dispozici stan, u kterého se p. starosta 
obával navlhnutí. 

 

Velký dík patří všem, kteří ochotně pomáhali s přípravou, ačkoliv třeba ani nejsou členy sboru: Milanu 
Nehasilovi, který opět zajistil špičkové technické zázemí, Andree Šťavíkové, které se podařilo prodat 
veškeré nakoupené párky, Chladilovi, Mácovi, Tošovi, Doudovi a všem ostatním, kteří pomohli s 
pořádáním této povedené soutěže. 



 

 

15. října 2016 



Šipkovaná v Krupé 
Další podzimní akce, která prověřila fyzickou připravenost i dovednosti mladých hasičů v kategoriích 
přípravka, mladší a starší. Počasí příliš nepřálo a stálé mrholení přecházelo chvílemi v regulérní déšť, 
který mimo jiné měnil soutěžní trasu v souvislé bláto. 

Celkově povedená akce s množstvím zajímavých disciplín (mj. překonávání újezdu cesty na plochém 
laně nebo natahování pružného lana v postroji), byla mírně zkalena nejasným soutěžním zadáním a 
organizací, kdy např. soutěžící v kategorii přípravka běželi ve dvojicích, ale byli vyhodnocováni 
individuálně. 

 

Žádnému z nesuchyňských soutěžících se nepovedlo umístit na stupních vítězů, což nám ovšem 
nikomu nezkazilo náladu, nebo možná jenom trochu. 

 

22. října 2016 

Železný hasič v Kounově 
Letošní železný hasič v Kounově se konal za značně příznivějšího počasí než v loňském roce, což je 
ovšem s ohledem na charakter soutěže spíše nevýhodou. Celkový počet účastníků přesahoval 
úctyhodných 100 soutěžících ve všech kategoriích. 

Soutěž opět spočívala v co nejrychlejším překonáním trati s velkým počtem různých překážek a úkolů 
(kladina, bariéra, běh se zátěží apod.). 

Nesuchyňská výprava slavila ve veliké konkurenci skvělé 1., 2. a 3. místo v kategorii přípravka a 2. 
místo v kategorii mladší. Za zmínku rozhodně stojí i 4. místo Nikoly Bokůvkové v kategorii starších. 

V kategorie přípravka se umístili: Zuzka Nováková, Vojta Bureš a Kryštof Pátek 



Kategorie mladší: 

3. místo Štěpán Pátek 

 

  



Rok 2017 
Rok 2017 jsme zahájili novoroční besídkou, kterou jsme uspořádali 7. 1. na louce za hřištěm. Konečně 
nastalo zimní počasí, takže se sáňkovalo a koulovalo. Občerstvení sestávalo z termoskového čaje  
a na ohni pečených buřtů, jablek a slaných i sladkých hadů z těsta.  

 

Do 4.2., kdy se konal tradiční Čistecký uzel, jsme se potom pětkrát sešli a trénovali uzlování, štafetu 
požárních dvojic a trojic a další tradiční disciplíny. 

Do každé z kategorií (mladší, starší a přípravka) jsme vyslali jedno družstvo a do individuální soutěže o 
Mistra uzlu se kvalifikoval v kategorii starší Máca a v kategorii mladší Máťa. Významná byla opět 
domácí příprava. 

 

4. února 2017 

Čistecký uzel 
Čistecký uzel je netradiční zimní soutěží pro MH, která se tradičně koná v tělocvičně MŠ a ZŠ Čistá. 
Soutěží se v uzlové štafetě a štafetě dvojic v kategorii mladších a starších dětí a ve štafetě určování 
prostředků a štafetě trojic v kat. přípravka. Výsledky disciplín se sčítají a určují závěrečné pořadí. 

Individuální soutěž „Mistr uzlu“ spočívá v co nejrychlejším úvazu všech 5 soutěžních uzlů jedním 
soutěžícím. Právě v této soutěži letos významně uspěl Máťa, který byl 2. v kat. mladší. Máca loňské 
vítězství neobhájil, ale umístil se na pěkném 5. místě. 

Nesuchyňská přípravka ve složení Áďa, David Novák a Honza Micura se umístila na výborném  
3. místě. 

V kategorii starší se družstvo ve složení Máťa, Štěpán, Máca, Zuzanka a Nikola umístilo na skvělém  
2. místě! 

 



 

 

 



 

  



 

26. února 2017 

Terénní kontrola hydrantů 
Na žádost p. starosty Barsy jsme jednu schůzku mladých hasičů věnovali kontrole nadzemních a 
podzemních hydrantů v obci. Každý hydrant jsme dle plánku identifikovali a vyzkoušeli jeho funkčnost 
– otevření a připojení nástavce. Ve 2 případech se nepodařilo hydranty dohledat a ve 4 případech  
se je nepodařilo otevřít, nebo nasadit nástavec. Protokol s výsledky kontroly byl předán p. starostovi. 

 

 

 

 



5. března 2017 

Plnění odborností – HZS Rakovník 
Letošního plnění odborností se úspěšně zúčastnilo 8 zástupců SDH Nesuchyně: 

Štěpán Pátek – velitel 

David Chládek, Dominik Šnobl, Kryštof Pátek, Natálka Micková, Krystýna Chládková, Tomáš 
Nobilis - strojník junior 

Matěj Bureš – kronikář 

 

 

8. dubna 2017 

Ukliďme Česko 
Již potřetí v řadě jsme se zapojili do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Stejně jako v loňském roce 
se mladí hasiči zúčastnili úklidu v Nesuchyni a jejím okolí. Během srazu před zbrojnicí byly účastníkům 
rozdány rukavice a pytle, poskytnuté republikovými organizátory akce. Následně se zhruba padesát 
dětí i dospělých rozdělilo do čtyř skupin, které začaly s úklidem. 

Podobně jako v loňském roce bylo sebráno zhruba 30 pytlů odpadu, ze kterého zhruba 50 % bylo 
novým (ročním) odpadem a 50 % starou zátěží. Nalezena byla černá skládka u potoka, pod 
bytovkami, která bude cílem úklidu v příštím roce. 



 

 

  



15. května 2017 

Oslavy 110 let Sokola 
Oslavy byly velkolepé. Kolem silnice k sokolovně bylo několik stánků se suvenýry, keramikou, 
sladkostmi a dalším sortimentem, které hasiči pomáhali stavět. Počasí bylo dost proměnlivé, ale 
nakonec se počasí umoudřilo a bylo krásně teplo a slunečno. V úvodu oslav přednesl pan starosta Jiří 
Barsa proslov o Sokole. Potom byla odhalena pamětní deska panu Klucovi, který proslavil nejen 
Nesuchyni, ale celé tehdejší Československo v hokeji. Následovala další a další vystoupení. Oslavy 
končily taneční zábavou hluboko v noci. 

 

 



 

 

 

16. září 2017 

Nesuchyňské závody 
Na letošní závody se nám nepřihlásilo žádné přespolní družstvo, a z toho důvodu byly závody 
koncipovány ve stylu železného hasiče – jako individuální závod požárnické všestrannosti. 

Výsledky: 

Mladší přípravka: 

1.místo-Adam Krejčí, 2.místo-David Novák, 3.místo-Tomáš Macek 

Starší přípravka:  

1.místo-Jan Micura, 2.místo-Lucka Holečková, 3.místo-Kristýnka Chládková 



Holky mladší: 

1.místo-Kateřina Micurová, 2.místo-Zuzanka Nováková, 3.místo-Natálka Micková 

Kluci mladší:  

1.místo-Štěpán Pátek, 2.místo-Michal Macek, 3.místo-Marek Šťavík 

 

 



 

7. října 2017 

Železný hasič v Kounově 
Letošní železný hasič v Kounově se konal za poměrně příznivého počasí, které bylo podpořeno 
dokonalým zázemím v zrekonstruované Sokolovně, kde žhnula hned dvoje výkonná kamna. 

Celkový počet účastníků opět přesahoval úctyhodných 100 soutěžících ve všech kategoriích. Z akce se 
stala velmi oblíbená a vyhledávaná soutěž, jejíž kapacita je již skutečně na hraně pořadatelských 
možností. O to větší uznání jim patří. 

Soutěž opět spočívala v co nejrychlejším překonáním trati s velkým počtem různých překážek a úkolů 
(kladina, bariéra, běh se zátěží apod.). 

Nesuchyňská výprava slavila ve veliké konkurenci skvělé 1. místo v kat. přípravka a 3. místo v kat. 
mladší kluci. 

Kategorie přípravka: 

?. místo Adam Krejčí 

4. místo Jan Micura 

5. místo Lucie Holečková 

7. místo David Novák   

Kategorie mladší holky: 

5. místo Katka Micurová 

7. místo Natálka Micková 

Kategorie mladší kluci: 

?. místo Marek Šťavík 



Kategorie mladší kluci: 

5. místo Štěpán Pátek 

7. místo Michal Macek 

 

 

  



Rok 2018 
Rok 2018 jsme zahájili tradičně přípravami na Čistecký uzel. Od 14.1. do 2.3., kdy se soutěž konala, 
jsme se třikrát sešli ve zbrojnici a nacvičovali soutěžní disciplíny.  

2. února 2018 

Čistecký uzel 
Čistecký uzel je netradiční zimní soutěží pro MH, která se tradičně koná v tělocvičně MŠ a ZŠ Čistá. 
Soutěží se v uzlové štafetě a štafetě dvojic v kategorii mladších a starších dětí a ve štafetě určování 
technických prostředků a štafetě trojic v kat. přípravka. Výsledky disciplín se sčítají a určují závěrečné 
pořadí. 

Individuální soutěž „Mistr uzlu“ spočívá v co nejrychlejším úvazu všech 5 soutěžních uzlů jedním 
soutěžícím. Právě v této soutěži letos významně uspěl Štěpán Pátek, který vyhrál Mistra uzlu v 
kategorii starších, kde porazil i výrazně starší závodníky! 

 

V kategorii mladších si v silné konkurenci vydobyla hezké 4. místo Katka Micurová. 

Na 2. místě se umístilo družstvo přípravky ve složení Lucka Micková, Jan Micura a Tom Macek. 

Družstvo mladších (Kateřina Micurová, Natálie Micková, David Chládek, Kristýna Chládková, Kryštof 
Pátek) ani družstvo starších (Štěpán Pátek, Michal Macek, Věra Rohlová, Kateřina Micurová, Natálie 
Micková) se tentokrát na předních pozicích neumístilo. Výsledné časy mužstev nebyly špatné, ale 
bohužel jsme doplatili na hloupé chyby, jako je odhozená spojka, přešlap hadice, nebo uzel uvázaný 
na špatném místě. V příštím roce se v tréninku budeme soustředit právě na dodržení těchto pravidel. 

Nesuchyňský tým projevil i smysl pro fair-play, když na žádost týmu ze Slabec zapůjčil na hostování 
svého elitního závodníka Štěpána Pátka (aniž by ho naváděl k sabotáži). 



 

 



 

 

4. března 2018 

Trénink na ledě 
Začátkem března jsme se společně sešli na ledě, bychom se rozloučili se zimou, zahráli hokej  
a na grilu před zbrojnicí upekli buřty. 

Gril daroval na trvalo do zbrojnice Michal Soukup, za což mu patří dík (i když ho chtěl původně 
vyhodit, takže to zase takový dar nebyl). 

 

 



 

 

8. dubna 2018 

Ukliďme Česko 
Již počtvrté v řadě jsme se zapojili do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Stejně jako v loňském 
roce se mladí hasiči zúčastnili úklidu v Nesuchyni a jejím okolí. Během srazu před zbrojnicí byly 
účastníkům rozdány rukavice a pytle, poskytnuté republikovými organizátory akce. Následně se 
zhruba třicet dětí i dospělých rozdělilo do čtyř skupin, které začaly s úklidem.  

 



Podobně jako v loňském roce bylo sebráno zhruba 50 pytlů odpadu, ze kterého zhruba 50 % bylo 
novým (ročním) odpadem a 50 % starou zátěží. Pokračovali jsme v úklidu černé skládky u potoka, pod 
bytovkami. Lze však předpokládat, že tato lokalita bude i nadále naší každoroční jistotou těžby 
odpadu. 

 

 



1. května 2018 

Retro 1. Máj 
V rámci této tradiční akce, konané v Mutějovicích, předvedlo 18 mladých hasičů (2 družstva 
přípravky, 2 družstva mladších a 2 družstva starších) SDH Nesuchyně ukázku disciplín hasičského 
sportu – štafetu požárních trojic a štafetu požárních dvojic s hydrantem. 

Kromě toho se děti zúčastnily jízdy historických vozidel ze Hředel do Mutějovic (hasičský vůz + UVAZ 
p. Fišera). Právě v rámci této jízdy došlo i k ostrému hasičskému zásahu, který představoval odtah 
nepojízdného historického vozidla zn. Wartburg do Mutějovic. 

 

 



 

 

3. června 2018 

Tréninkový kemp Pnětluky 
Na začátku června bylo realizováno něco, co jsme zhruba rok plánovali – výjezdový tréninkový víkend 
ve srubovém táboře v Pnětlukách. 

Tábora se zúčastnilo 19 mladých hasičů, ale i značné množství rodičů a přátel hasičů. 

Čas byl vyplněn tréninkem na chystané závody v Nesuchyni (uzlování, zapojování, motání hadic, 
střelba ze vzduchovky atd.) i mimo tréninkovými aktivitami – fotbalem, kimovkou a dalšími hrami  
a sportem. Zajímavá byla i dětmi uspořádaná Stezka kořeny stromů. 

Po oba večery plál táborák, opékaly se buřty, zpívalo se za doprovodu tklivé i rozverné kytary 
Markéty Micurové a velkým zážitkem byla i stezka odvahy. Kromě toho svými výstupy bavily děti 
dospělé i naopak. 

Ve snaze nepodcenit zásoby potravin došlo k jejich výraznému přecenění. Kromě dokonalých 
boloňských těstovin mistra Šťavíka a řízků od pana Fišera (Hotel Lions) pro asi 100 lidí, bylo na výběr  
z mnoha pekáčů domácích buchet, uzenin k opékání a mj. i asi 200 rohlíků, 10 chlebů a 50 koblih 
objednaných k sobotní snídani. Až by se nad tou spoustou zbylého pečiva chtělo plakat, kdyby nás 
nerozesmál Máca st., který se v neděli stydlivě ptal, jestli nezbyl nějaký rohlík, který bychom mu dali. 
Po velkém přemlouvání si jich vzal jenom 30, takže nám jich pořád dost zbylo. 



 

 



 

 

23. června 2018 

Nesuchyňské závody 
Na letošní závody se nám nepřihlásilo žádné přespolní družstvo, a z toho důvodu byly závody 
koncipovány jako hasičský víceboj jednotlivců. Soutěžilo se v celkem 6 disciplínách (uzlování, střelba 
ze vzduchovky, přiřazování tech. prostředků, motání hadic, zapojování a rozhazování, překážková 
dráha). 

Počasí tentokrát úplně nepřálo, alespoň jsme tak mohli na plno využít výhod našeho nového stanu. 

Výsledky: 

Přípravka:  

1. Adam Krejčí, 2. Tomáš Macek, 3. David Novák 

Holky mladší:  

1. Kateřina Micurová a Zuzka Nováková, 2. Natka Micková, 3. Kristýna Chládková  

Kluci mladší:  

1. David Chládek, 2. Tomáš Nobilis, 3. Jan Micura 

Starší a velitelé:  



1. Štěpán Pátek, 2. Martin Krejčí, 3. Michal Soukup  

(soutěžící na 2. a 3. místě byli usvědčeni ze švindlu, ale umístění se nevzdali) 

 

 

 



 

 

22. září 2018 

Železný hasič v Kounově 
Letošní železný hasič v Kounově se konal za poměrně příznivého počasí, které bylo opět podpořeno 
dokonalým příjemným zázemím – kamna v Sokolovně, teplý čaj v hostinci. 

Celkový počet účastníků dosahoval 130 soutěžících ve všech kategoriích. Z akce se stala velmi 
oblíbená a vyhledávaná soutěž, jejíž kapacita je již skutečně na hraně pořadatelských možností. O to 
větší uznání jim patří. 

Soutěž opět spočívala v co nejrychlejším překonáním trati s velkým počtem různých překážek a úkolů 
(kladina, bariéra, běh se zátěží apod.). 

 

Nesuchyňská výprava obhájila díky Tomovi Macků ve veliké konkurenci skvělé 1. místo v kat. 
přípravka a v kat. starší kluci si vybral smolíka Štěpán Pátek, který skončil o 0,54 s na 4. místě. 

Kategorie přípravka: 1. místo Tom Macek 

Kategorie starší kluci: 4. místo Štěpán Pátek 



 

 

 



24. listopadu 2018 

Sportovní odpoledne na hřišti 
Jako rozloučení s letošní sezonou jsme uspořádali sportovní odpoledne s tréninkem hasičských 
disciplín, střelbou se vzduchovky a opékáním buřtů, jablek a hadů (z těsta). 

  



Rok 2019 
Rok 2019 jsme zahájili tradičně přípravami na Čistecký uzel. Od 12.1. do 9.2., kdy se soutěž konala, 
jsme se pětkrát sešli ve zbrojnici a nacvičovali soutěžní disciplíny.  

9. února 2019 

Čistecký uzel 
Čistecký uzel je netradiční zimní soutěží pro MH, která se tradičně koná v tělocvičně MŠ a ZŠ Čistá. 
Soutěží se v uzlové štafetě a štafetě dvojic v kategorii mladších a starších dětí. Výsledky disciplín se 
sčítají a určují závěrečné pořadí. 

V letošním roce mladí nesuchynští hasiči soutěžili v družstvech i v individuálních soutěžích  
v kategoriích mladší a starší. Pro kategorii přípravka aktuálně nemáme dostatek dětí. 

Individuální soutěž „Mistr uzlu“ spočívá v co nejrychlejším úvazu všech 5 soutěžních uzlů jedním 
soutěžícím. Právě v této soutěži letos významně uspěl Matěj Bureš, který vyhrál Mistra uzlu v 
prestižní kategorii starších a obhájil tak pro Nesuchyni loňské prvenství Štěpána Pátka. V uplynulých 4 
ročnících tak nesuchyňští vydobyli toto vítězství 3krát! 

 

V kategorii mladších v silné konkurenci získala krásné 3. místo Zuzka Nováková. 

Obě družstva – mladší i starší se shodně umístili na krásném 3. místě! 



Družstvo mladších soutěžilo ve složení David Novák, Katka Micurová, Zuzka Nováková, Kristýnka 
Chládková a Kryštof Pátek. Předstihla je pouze družstva ze Skryjí a z Lužné. 

Družstvo starších soutěžilo ve složení Michal Macek, Štěpán Pátek, Matěj Bureš, Věra Rohlová a 
David Chládek a nestačilo pouze na A B družstvo z Lužné. 

 

30. – 31. března 2019 

Školení vedoucích mládeže 
Pro nadcházející dvouleté období absolvovali výcvik Martin s Lubošem. Poctivě vše odseděli  
a úspěšně absolvovali všechny testy, včetně rukodělné výroby velikonoční dekorace. 

Ani v konkurenci zástupců mnohem profesionálnějších sborů se neztratili a všechny účastníky doslova 
ohromili precizní ukázkou nočního zásahu ve vodním toku (v březnu!). Navázali tak na odpolední 
ukázku fyzické přípravy v podání Terezy Říhové z Lužné, kromě špičkové fyzické připravenosti však 
prokázali i nezdolnou vůli a odvahu.  

Kromě toho byli i první na snídani a díky kolegovi z Krušovic odcházeli jako jediní z pokoje s vytřenou 
podlahou. 

 

V návaznosti na noční zásah se prokázala i soudržnost dobrovolných hasičů napříč sbory. Za obětavé 
zapůjčení náhradních svršků děkuji Martinovi a Filipovi Schuhovi z SDH Čistá. 

 

6. dubna 2019 

Ukliďme Česko 
Již po páté v řadě jsme se zapojili do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Stejně jako v loňském roce 
se mladí hasiči zúčastnili úklidu v Nesuchyni a jejím okolí. Během srazu před zbrojnicí byly účastníkům 



rozdány rukavice a pytle, následně se zhruba třicet dětí i dospělých rozdělilo do pěti skupin, které 
začaly s úklidem. 

Podobně jako v loňském roce bylo sebráno zhruba 50 pytlů odpadu, ze kterého zhruba 50 % bylo 
novým (ročním) odpadem a 50 % starou zátěží. Pokračovali jsme také v úklidu černé skládky u 
potoka, pod bytovkami, kde se letos podařilo v břehu najít opravdu pěkné kousky, včetně horského 
kola a 3 ks kotoučových magnetofonů Tesla, z nichž jeden byl dokonce ve třídě Hi-Fi (High Fidelity). 

O významu akce svědčí i následný telefonát reportéra z agentury ČTK, který se ptal na úspěšnost akce 
a převládající typ odpadu. Kontaktovaný zástupce SDH byl následně citován na webu ČTK a na 
několika webových zpravodajských serverech. 

 

 

1. května 2019 

Retro 1. Máj 
Na letošní tradiční akci Retro 1. Máj v Mutějovicích jsme se rozhodli předvést královskou disciplínu 
požární sportu – požární útok. Za tímto účelem jsme již od března útok trénovali, k čemuž jsme  
se třikrát sešli k nácviku. 

Akce se zúčastnilo 18 dětí, které byly rozděleny do dvou družstev. Trénink se vyplatil a ukázka 
proběhla na výbornou. Na závěr dostaly možnost vyzkoušet si stříkání vody i další děti přítomné  
na akci. Za zajištění vody a další pomoc děkujeme SDH Mutějovice. 



 

 

 

8.– 9. června 2019 

Kempování na hřišti a nesuchyňský víceboj 
Sobota 

Z organizačních důvodů se letos nepovedlo uspořádat tréninkový kemp v Pnětlukách, a tak bylo jako 
náhradní řešení zvoleno přespání na hřišti spojené s nesuchyňskými závody. 

Akce započala na hřišti v sobotu v 17:00 postavením stanů, po kterém následovaly různé hry  
a soutěže. Hrál se fotbal, vybíjelo se, zpívalo se, pilo a hodovalo a po stezce odvahy šly děti spát. 
Bohužel tak přišly o kouzelnické číslo velitele Petra, který dokázal usnout celým objemem těla  
na párty lavičce, ze které kvůli jejímu nestabilnímu postavení předtím padaly děti. 

 

  



 

 

Neděle 

Na letošní závody se nám nepřihlásilo žádné přespolní družstvo, a z toho důvodu byly závody 
koncipovány jako hasičský víceboj jednotlivců. Soutěžilo se v celkem 5 disciplínách (uzlování, střelba 
ze vzduchovky, přiřazování tech. prostředků, motání hadic, zapojování a rozhazování). Společnou 
doplňkovou disciplínou byla limonádová štafeta. 

 

Výsledky: 

Přípravka:  

1. Nikča Krejčová, 2. Adam Krejčí, 3. Lucie Micková 



Holky mladší:  

1. Kateřina Micurová a Věrka Rohlová, 2. Natka Micková, 3. Sofie Nobilisová  

Kluci mladší:  

1. David Chládek, 2. Matěj Bureš, 3. J Tomáš Nobilis 

Kluci starší:  

1. Štěpán Pátek 

 

10. srpna 2019 

Air show Rakovník – ukázka požárního útoku 
Za možnost vystoupení na prestižní Air show v Rakovníku vděčíme mutějovickým kolegům, kteří  
na této akci dlouhodobě zajišťují protipožární ochranu. 

 

 

 

Mladí hasiči tak dostali možnost předvést své umění na akci s téměř 30letou tradicí a s počtem 
účastníků přesahujících 4 000 ve dvou dnech. 

Pro ukázku byla zvolena královská disciplína hasičského sportu – požární útok. Podařilo se nám 
sestavit dvě mužstva, tak abychom zajistili ukázku v obou dnech konání akce. 



V sobotu vystupovali pod vedením Davida, Michala a Martina: Matěj Bureš, Vojta Bureš, Štěpán 
Pátek, Kryštof Pátek, Kristýnka Chládková, Adam Krejčí a Tomáš Macek. 

V neděli potom pod vedením Luboše a Petra: Tomáš Nobilis, Sofie Nobilisová, Jan Micura, Kačka 
Micurová, Zuzanka Nováková, David Novák, Michal Macek, Petr Micura a Marek Šťavík. 

Ukázky byly moderovány zástupci sboru, proběhly úspěšně a zaujaly mnoho návštěvníků, z nichž 
především děti si mohly na závěr vyzkoušet stříkání na terč. 

Za pozvání na akci, zajištění vody k ukázce, ale i pomoc s technikou, moc děkujeme SDH Mutějovice! 

 

 

21. září 2019 

Železný hasič v Kounově 
Letošní železný hasič v Kounově se opět konal za příznivého počasí, které bylo opět podpořeno 
dokonalým příjemným zázemím – kamna v Sokolovně a teplý čaj v hostinci. V letošním roce navíc 
došlo k výraznému zrychlení zápisu i průběhu samotné soutěže, což bylo velmi vítané zlepšení! 

Celkový počet účastníků dosahoval 130 soutěžících ve všech kategoriích. Z akce se stala velmi 
oblíbená a vyhledávaná soutěž, jejíž kapacita je již skutečně na hraně pořadatelských možností. O to 
větší uznání organizátorům patří! 

Soutěž opět spočívala v co nejrychlejším překonáním trati s velkým počtem různých překážek a úkolů 
(kladina, bariéra, běh se zátěží apod.). 

Umístění na stupních vítězů letos dosáhli Katka Micurová a Štěpán Pátek, nicméně poděkování 
a gratulace patří všem účastníkům! 



 

Kategorie mladší holky: 

3. místo Kateřina Micurová 

Kategorie starší kluci: 

2. místo Štěpán Pátek 

 

 

2. listopadu 2019 

Nesuchyňská bojovka 
Letošní sezónu jsme zakončili bojovou (únikovou) šifrovací hrou, konanou v obci a jejím blízkém okolí. 
Celkem 19 dětí bylo rozděleno do 4 skupin, ve kterých jednotlivě řešily dílčí úkoly, které se následně 
skládaly v celek. 



Součástí bojovky byly početní úlohy, stanovování světových stran, místopisné hádanky, ale i 
sportovní úkoly na hřišti. Celkem děti prošly 7 stanovišť, zapálily svíčky na hřbitově k uctění památky 
zemřelých a po vyřešení posledního rébusu došly do zbrojnice. 

Zde už čekal Petr s roztopeným grilem, na které měl dokonce i nějaké buřty a „polopárky“! Kromě 
toho byl k dispozici teplý čaj s medem.  Prima hasičská sezóna tak byla zakončena více než důstojně. 

 

 

  



Rok 2020 
 

Činnost kolektivu v roce 2020 byla silně poznamenána pandemií covid 19 a opatřeními proti 
zamezení jejího šíření. Zásadním omezením pro náš kolektiv byl zákaz vzájemného kontaktu většího 
počtu osob, což činnosti kolektivu na většinu roku zcela zamezilo. 

2. února 2020 

Čistecký uzel 
Ještě před vypuknutím epidemie se mladí hasiči stihli zúčastnit tradiční soutěže Čistecký uzel.  
Do soutěže nastoupilo pouze družstvo v kategorii starší, ve složení Matěj Bureš, David Chládek, 
Marek Šťavík, Zuzana Nováková, Kateřina Micurová, které vybojovalo skvělé 3. místo a nechalo  
se  předstihnout pouze mužstvy z Lužné (A a B). Titul Mistra uzlu v kategorii starších tentokrát 
úřadující mistr z loňského roku Matěj Bureš předal Nele Matuškové z Lužné a musel se spokojit  



 
s druhým místem. Vzhledem k tomu, že Nela Matušková je mistrem požárního sportu ČR za rok 2019, 
nejedná se rozhodně o žádnou ostudu. Na druhém místě rovněž skončila v kategorii dívek Zuzana 
Nováková. 

13. června 2020 

Dětský den v Milostíně 
Nedlouho po soutěži Čistecký uzel došlo k vyhlášení celostátní karantény a činnost bylo možné 
obnovit až koncem jara, po uvolnění opatření. V první polovině června jsme se několikrát sešli, 
abychom nazkoušeli ukázku disciplín hasičského sportu pro Dětský den v Milostíně, konaný dne 13.6., 
a pořádaný SDH Milostín.  

Poměrně velkému počtu diváků potom mladí hasiči předvedli štafetu požárních dvojic a útok 
s nástřikem na terče. Celou, jinak úspěšnou akci, zakončila divoká bouře a nebyl tak ani čas na delší 
družbu s milostínskými kolegy. 

 

 



 

 

 

6. září 2020 

Výlet do Zooparku Chomutov 
Poslední akcí, kterou kolektiv mladých hasičů před opětovným zavedením opatření uspořádal byl 
výlet do Zooparku v Chomutově. Navzdory ranní úmorné cestě výlukovým autobusem, která se oproti 
standardnímu času protáhla na dvojnásobek, se celý výlet mimořádně vydařil, a to včetně příznivého 
počasí. Za zmínku stojí i logistická výpomoc hasičské posádky řidiči a průvodčímu autobusu, která 
pomohla k zefektivnění celé cesty a možná i zamezila bloudění. Výletu se zúčastnili nejen mladí 
hasiči, ale i někteří dospělí členové sboru.   



 

 

 



9.září 2020 

Prezentace činnosti hasičů pro MŠ Nesuchyně 
Již třetím rokem se v hasičské zbrojnici uskutečnila ukázka činnosti SDH pro děti z MŠ Nesuchyně, 
spojená se čtením hasičské pohádky v rámci celostátní akce Celé Česko čte dětem. 

Děti si vyzkoušely hasičskou výzbroj a výstroj i disciplíny hasičského sportu – štafetu požárních dvojic 
a vázání uzlů. Největší ohlas sklidilo jako obvykle stříkání džberovkou. Celou akci zorganizoval a 
uskutečnil Luboš Nobilis. 

 

 



 

 

Po zbytek roku byl opět vyhlášen zákaz sdružování, který zhatil veškeré další plány na kolektivní 
aktivity. 

 


