
MLADÍ HASIČI VE VŠESTARECH 

Myšlenka znovuobnovení Mladých hasičů ve Všestarech se symbolicky zrodila při oslavě 100 let naší 
republiky na podzim roku 2018.  Byl to okamžik, kdy se sešlo pár lidí a začalo o této myšlence 
diskutovat. Trvalo nám zhruba rok, než jsme byli schopni tuto myšlenku zrealizovat. Bylo potřeba 
zapojit do realizace více lidí, neboť v jednom, nebo ve dvou lidech, nelze tuto činnost vykonávat.  
Ráda bych tedy nejprve poděkovala lidem, kteří tuto myšlenku zhmotnili a obnovili Mladé hasiče ve 
Všestarech. Jsou to především Jirka a Milan Šafránkovi, Anna Komeiserová, Martina Syslová, Hanka 
Táborská, Pavel Táborský a Kamila Blažková. Bez jejich práce, nadšení a obětavosti by myšlenka 
zůstala pouze v hlavách několika lidí, ale nikdy by se nezrealizovala. 

Hned od začátku jsme si stanovili, že kroužek Mladých hasičů nebude obsahovat jen „hasičskou 
tématiku“, ale že bude zaměřen také na mravní hodnoty, poznávání okolí, ve kterém žijeme a 
přírody, která nás obklopuje. To vše nám totiž v dnešní uspěchané době připadá důležité a podstatné.  

Myšlenka Mladých hasičů začala pomalu a symbolicky „hořet“ teprve nedávno, v září. Nelze tedy nyní 
– na konci listopadu hodnotit, jakým způsobem se nám podařilo naplnit všechna naše očekávání. 
Naše první očekávání znělo - Bude o tento kroužek ve Všestarech vůbec zájem? Skutečnost nás však 
zaskočila. Máme 25 dětí a další se nám neustále hlásí. Kroužek děti zatím baví a nám vedoucím práce 
s dětmi dává smysl.  

Potýkáme se samozřejmě s nedostatkem prostoru, kdy naše malá klubovna dokáže pojmout 
maximálně 10 dětí najednou, a další prostory jsou omezené, s nedostatkem financí a rovněž 
s nedostatkem hmotného zázemí. Věříme však, že tyto nedostatky se nám podaří v příštím roce 
postupně odstranit. 

Co si tedy přát do toho roku 2020? 

1. Aby kroužek děti i nadále bavil a přinášel jim zejména radost z učení se nových věcí, 
objevování okolí a přírody. Radost z toho, že jsme jeden velký kolektiv, kde se navzájem 
můžeme naučit sami od sebe spoustu nových věcí. 

2. Porozumění rodičů, kteří nás i nadále budou podporovat a fandit nám. 
3. Dostatečnou podporu obce, bez které by nebylo možné zajistit dětem zejména materiální 

zázemí. 
4. Štědré sponzory, kteří nám pomohou nakoupit potřebný hmotný majetek a materiál 
5. Nové nadšené lidi, kteří se budou chtít zapojit do dění v obci a pomoci nám naplňovat naše 

představy. 

V roce 2020 dále plánujeme: 

1. Poprvé si vyzkoušet soutěživost našich dětí – plánujeme navštívit Mukařovské uzlování a na 
jaře se zapojit do Hry plamen.  

2. Pokud nám vyjdou vstříc rodiče, zapojíme se také do Ligy. 
3. Učinit alespoň dvě akce mimo pravidelné schůzky – v lednu již máme naplánovanou návštěvu 

Hasičské stanice v Praze Strašnicích. 
4. Zapojit děti do tzv.„Modrého života“ a to už od ledna 2020. Děti budou během měsíce plnit 

jednotlivé úkoly a na konci každého měsíce je budeme vyhodnocovat. 
5. Udělat minimálně dva výlety po okolí naší vesnice. Aktuálně plánujeme výlet, kde si poprvé 

vyzkoušíme buzolu, topografické značky vyskytující se v našem okolí a kde si zkusíme 
rozeznávat jednotlivé stopy zvířat.  

6. S dětmi dětský den ve Všestarech, kde chceme děti zkusit zapojit do realizace této akce. 
7. Soustředění, kde bychom si poprvé vyzkoušeli spát pod stanem, nebo v chatkách. 
8. Spoustu her, zábavy, které děti i nás budou bavit a spojovat. 

Věřím tedy, že se nám naše přání a plány v roce 2020 splní a to i za podpory Vás všech. 


