Charakteristika Mladých hasičů SDH Žlutice
Sbor dobrovolných hasičů Žlutice je sbor s největším počtem členů v Karlovarském kraji. Mladým
hasičům se ve sboru začali opětovně věnovat před deseti lety. Byl u toho Martin Pokorný a Václav
Slavík. Tehdy začala pracovat 2 družstva – mladší a starší. Později se přidalo družstvo přípravky a
také další vedoucí a pomocníci.
Hned od počátku své činnosti se mladí hasiči ze Žlutic začali umisťovat na předních příčkách v okrese
Karlovy Vary. V roce 2012 jsme se poprvé kvalifikovali na krajské kolo Plamenu, kde jsme obsadili 4.
místo. Stejně tak tomu bylo i v roce 2013. V roce 2014 se nám podařilo poprvé v historii sboru krajské
kolo vyhrát a postoupit na republikové kolo do Brna. Mistrovství republiky bylo pro všechny hlavně
sbíráním zkušeností. Výsledkem bylo 15. místo.
V loňském roce soutěžní družstvo v krajském kole zcela suverénně vyhrálo, a počtvrté za sebou
postoupilo na MČR. V Praze z toho bylo 6. místo, v Českých Budějovicích dokonce 4., vloni ve Zlíně
jsme vybojovali 8. příčku. Družstvo se skládá z 10 členů, ale základna je širší, kolem 13 lidí. Týmu se
věnují 2 vedoucí a mnoho aktivních členů sboru, kteří pomáhají při nácvicích. Také těm naše družstvo
vděčí za své úspěchy.
Na výkonech všech členů je vidět odhodlání zúročit zkušenosti z minulých mistrovství, ačkoliv
družstvo prochází generační výměnou. Důkazem je první místo v okresním kole Plamenu.
Mladí hasiči ze Žlutic jsou zapojeni do života sboru, pomáhají při úklidu hasičárny nebo organizaci
akcí pro město (dětský den, májka, masopust). Rozvíjejí také mezinárodní spolupráci s německými
mladými hasiči z partnerského Vieselbachu. Dále je s dětmi organizován trénink „naruby“ pro rodiče,
dělají ukázku požárního útoku na soutěži dospělých. Činnost mladých hasičů významně finančně
podporuje Město Žlutice a Karlovarský kraj.
O kvalitě práce s mládeží ve Žluticích hovoří také fakt, že v okrese i kraji zvítězilo v tomto roce také
družstvo mladších.
Po dlouhých letech začínají ve sboru aktivně pomáhat naši odchovanci. Tím se beze zbytku naplňuje
smysl celého úsilí – vychovat si pro sbor následovníky.
Složení týmu: Antonie Minářová, Žaneta Řezáčová, Mikuláš Slavík, Františka Boková, Eva Bulínová,
Viktorie Adámková, Marek Vršínský, Tereza Smrčková, Adam Urik a Ema Minářová. V krajském kole
posílili družstvo ještě kluci: Kamil Plaček z Jáchymova, Martin Malina z Útviny a Ondra Klaban
z Bochova dále Dominik Svoboda z Mezirolí a Klárka Krumphanzlová z Dalovic.
Vedoucí: Václav Slavík, Aleš Horský
Realizační tým: Eva Hovorková, Alois Minář, Dominik Novotný, Jiří Schöpp

