
Informace pro rodiče: 
 

Hasičský kroužek, zkráceně „hasičák“, je vhodný pro 

dívky i chlapce od 5 do 18 let. Je veden skupinou 

zkušených vedoucích, jejichž cílem je vštípit dětem základy 

požární ochrany, kterou využijí při hasičských soutěžích, 

ale určitě i v běžném životě. Velký důraz je kladen na 

týmovou spolupráci, kamarádství a důvěru jeden ve 

druhého. 

Hasičská sezóna trvá cca od září do června, kdy se dítě účastní:  

 pravidelných schůzek    vždy v pátek 16:00 – 18:00  (mino prázdnin) 

 povinných soutěží       říjen - Branný závod 

   květen - Hra Plamen 

 tradičních soutěží  (cca 2 měsíčně v období březen-červen) 

 mimořádných soutěží (červen postup do krajského kola, účast jako hosté) 

 podzimního soustředění 

 jarního soustředění 

 zkoušek odbornosti 

 2-5 mimohasičských výletů či akcí (bazén, kino, lanové centrum, ukázky činnosti na 

veřejných akcích aj.) 

Všechny informace a případné změny dostávají děti předem. Pro rodiče vytištěné na lístku nebo 

budou uvedeny na webových stránkách: mladihasici.lukavice.cz 

 

Aby se dítě mohlo stát členem mladých hasičů, musí na danou sezónu odevzdat vyplněnou 
přihlášku a jeho přijetí musí být schváleno stávajícím kolektivem. 

 
Následně mu necháme vystavit členskou průkazku, na kterou je potřeba fotografie (formát 

„na pas“), čímž se dostane do hlavní evidence členské základny Hasičů Čech, Moravy a Slezska. U 
stávajících členů, je členství prodlouženo. 

 
Členové mladých hasičů platí příspěvek 500 Kč na sezónu. V němž jsou zahrnuty drobné 

výdaje na konané akce, závody, odměny, učební materiály a členský příspěvek. Na velké akce je 
příspěvek vybírán zvlášť. Ten bude v případě omluvené nepřítomnosti vrácen. 

Jelikož není vybírán příspěvek na dopravu, je třeba, aby se rodiče zapojili a pomohli občas 
s případným odvozem na konané akce. Děkujeme. 
 

Hasičák je kolektivní sport, kdy je účast družstva závislá na každém členovi. Proto je potřeba 

vždy včas vedoucím nahlásit, že se dítě na kroužek či soutěž nemůže dostavit.  

 
V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici. Těšíme se Vás.  
Vedoucí:  Lenka Palečková, Jana Kotyzová, Lukáš Vongrej, Zdeněk Kába 
  773 100 339 


