
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Sbor dobrovolných hasičů Pňov 

Husova 37, Pňov-Předhradí, IČ: 64733475 

Za SDH Pňov  Marek Sedlár – starosta sboru 724 207 008 
     Tomáš Tůma – vedoucí mládeže 724 179 709 
 

 

Nábor nejen mladých hasičů 

SDH Pňov rozšiřuje možnost volnočasových aktivit i pro mladé hasiče. Hledáme nejen děti od 7 – 18 

let, ale i dospěláky na požární sport, do zásahové jednotky a pomoc při pořádání akcí sboru. Kdo máte 

zájem neváhejte se ozvat na uvedené kontakty, nebo dorazit na společné setkání viz. níže. 

Tento nábor je primárně zaměřen na vznik kolektivu mladých hasičů 7-18 let (v případě poptávky na 

přípravku 3 – 6 let neváhejte kontaktovat vedoucího mládeže, bude záležet na počtu). Tedy kategorie:  

1. Mladí hasiči ve věku od 6 do 11 let jsou zařazení v kategorii mladší 

2. Mladí hasiči ve věku od 11 do 15 let jsou zařazení v kategorii starší 

3. Mladí hasiči ve věku od 13 do 18 let jsou dorostenci a dorostenky 

Členství a práce v kolektivu mladých hasičů je vůči jiným volnočasovým aktivitám velice 

specifická. Mladí hasiči se neučí pouze jednomu sportu, ale zaměřují se na všestrannou přípravu, 

kterou velmi důkladně prověří v celorepublikové hře Plamen, kde se musí prokázat nejen jako 

perfektní sportovci, ale také jako skvělý za jeden provaz táhnoucí kolektiv s perfektní teoretickou 

přípravou, zručností, orientací v neznámém prostředí atd. K dosažení úspěchu je potřeba trénink, který 

bude probíhat 1 – 2x týdně na společných 1,5 hodiny trvajících setkáních pod vedením vedoucího 

kolektivu mladých hasičů III. stupně Tomáš Tůmou. Z toho vyplívá, že Vaše ratolest (člen SDH) je po 

celou dobu nejen pod odborným dozorem, ale také pod kolektivní pojistkou SH ČMS na případná 

zranění. 

Koncepce SDH Pňov na celoroční činnost mladých hasičů obsahuje také společné procházky a 

výlety, 4 – 7 denní tábor, plnění odznaků odbornosti, ke kterým je potřeba perfektně znát poskytnutí 

první pomoci, meteorologii, topologii, vázání uzlů, prevenci a bezpečnost nejen v protipožární 

ochraně, ale i dopravě, koupání a dalších činnostech. S úplnou koncepcí Vás v případě zájmu seznámí 

vedoucí mládeže na společném prvním setkání dne 9.4.2017 v 9:00 v budově bývalé školy 

v Předhradí, kde se mimo jiné bude také domlouvat den a hodina konání pravidelných schůzek.  

V případě, že Vás výše uvedené oslovilo, je potřeba: 

1. Odevzdat vyplněnou a zákonným zástupcem podepsanou přihlášku, pokud možno 9.4.2017 

v 9:00 v budově bývalé školy v Předhradí. (Buď jste obdrželi, nebo je možné stáhnout na  

http://pnov-

predhradi.wbs.cz/Ke_stazeni/sdh_pnov/prihlaska_mladeho_hasice_sdh_pnov.pdf  

nebo QR   

2. Kladné rozhodnutí výboru SDH Pňov 

3. Symbolické složení slibu „Slibuji na svou čest, že budu plnit a ctít zásady a cíle mladých 

hasičů 

18.3.2017    Tomáš Tůma 
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