
Zpráva o činnosti mladých hasičů za rok 2022 

 

Díky finanční podpoře získané od Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna 

jsme měli možnost vytvořit lepší podmínky pro činnost mladých hasičů, kteří v naší organizaci aktivně 

pracují a reprezentují městskou část Brno-Útěchov.  

V průběhu roku jsme opravili základnu pro požární útok a překážky pro požární sport tak, abychom je 

mohli při těchto soutěžích využívat.  

Zároveň jsme do vybavení oddílu pořídili hadice pro soutěž 60m a 100m s překážkami.  

Soutěže jsme se tak mohli zúčastnit se srovnatelným vybavením jako ostatní oddíly. 

V červenci jsme si pronajali táborovou základnu ve Skryjích u Tišnova a uspořádali týdenní 

soustředění mladých hasičů. Celý pobyt byl protkán zajímavými úkoly a různorodým hraním. Téma, 

které nás provázelo, bylo získání pokladu z pevnosti Boyard.  

Celý týden jsme si moc užili a závěrečné získávání pokladu nás nadchlo. 

 

V září jsme pro mladé hasiče ze Sborů dobrovolných hasičů OSH Brno-město uspořádali tradiční 

soutěž v požárním útoku „O pohár starosty SDH Brno Útěchov“ a dotaci využili na zajímavé ocenění 

úspěšných sportovců.  

Jednotlivé oddíly dostali kromě pohárů a medailí mimo jiné deskové hry pro větší počet osob a 

vouchery a vstupenky na zajímavá místa v Brně. 

 

V rámci propagace a vzdělávání jsme nechali vyrobit reklamní propisky s popisem, obsahující 

telefonní číslo na tísňovou linku „150-HZS ČR“. 

V závěru roku jsme pro mladé hasiče uspořádali Adventní víkendovou výpravu do Jeseníků. 

V pronajaté chatě v obci Křišťanovice jsme strávili příjemné 3 dny.  

K dispozici jsme měli vířivou vanu, saunu a množství prostor pro rozličné hry.  

Také počasí bylo na naší straně, a tak to byl zimní výlet se vším všudy … koulování, klouzání na ledu a 

další zimní radovánky.  



 

 

Část dotací jsme využili, pro zorganizování Mikulášské nadílky pro děti. 

Mladí hasiči pomáhali s přípravou a někteří se samotnou realizací.  

Jsme rádi, že jsou ochotní pomoc a přiložit ruku k dílu při nezištné službě ostatním. 

 

 

Děkujeme partnerům za poskytnutou finanční dotaci 

 


