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Založení mládežnického družstva  

Sboru dobrovolných hasičů v Mladém Smolivci 
 

Jedna z prvních zpráv o hasičském cvičení pochází ze září roku 1877, kdy se 
konala 1. veřejná cvičení sborů. Tedy již před založením hasičského sboru 
v Mladém Smolivci. Zde to bylo až roku 1895. 
V letošním roce, tedy v roce 2016, uplyne již 40 let od zatím největšího úspěchu 
mládežnického družstva dobrovolných hasičů Mladého Smolivce. Bylo to 
v době, kdy hasičský sbor působil pod organizací, která tehdy nesla vynucený 
název SVAZ POŽÁRNÍ OCHRANY, a hasiči byli POŽÁRNÍCI.  
 

V této době byl ve funkci předsedy SPO ČR František Šlajs, který má hlavní 
podíl na zapojení mládeže do hasičského dění. Když nás v květnu roku 2013 
navždy opustil, rozhodlo se vedení našeho SDH na jeho počest pořádat 
každoročně Memoriál Františka Šlajse. Jeho první ročník se uskutečnil 19. 
července 2014. V roce letošním to bude již 3. ročník. 
 



 
 

Panel pro Memoriál na památku Františka Šlajse 
 

Zalistujme proto v kronice tohoto mládežnického hasičského družstva, zejména 
v té její části, která se věnuje vzpomínané události.   
 

V této brožurce najdete: 
Citace z kroniky dorosteneckého družstva našeho SDH, která začíná rokem 
1975 a končí rokem 1978. Kronika zde sice končí, nekončí však aktivní činnost 
mladých hasičů, s nimiž se můžeme setkávat i v současné době. Můžeme se 
pochlubit i úspěšným družstvem žen a dokonce i družstvem dětí. Takže se o 
budoucnost sboru dobrovolných hasičů v naší obci bát nemusíme.  
 

Protože tato mládežnická hasičská kronika popisuje činnost pouze v letech 1975 
až 1978, byla zařazena do celkové kroniky sboru dobrovolných hasičů obce 
Mladý Smolivec. Tu můžete najít i na webových stránkách našeho SDH. 
 

 
 

Obrazovka monitoru při vstupu na naše webové stránky  
do sekce O nás a odkazu Kronika SDH 

 

V této brožurce je vše doplněno dobovými fotografiemi, které se nám podařilo 
sehnat. 



V roce 1975 bylo založeno dorostenecké družstvo 
SDH v Mladém Smolivci 

 

Jak jsme začínali 
 

Jednoho dne když jsme hráli fotbal, přišel mezi nás pan Šlajs, předseda SPO a 
zeptal se nás, zdali bychom, pod jeho velením, nechtěli založit dorostenecké 
družstvo. Každý z nás řekl své rozhodné ANO, neboť požární cvičení a požární 
uniforma nás vždy lákala. Ihned jsme se domluvili a bylo sestaveno družstvo 
dorostenců s těmito členy: 

   Frűhauf Pavel 
  Hlinka Karel 
  Krch Václav 

  Sedláček Zdeněk 
  Spour Vladimír 

  Šlajs Pavel 
          Šlais Václav 
  Šíma Luboš 
  Marek Pavel 
  Mašek Jiří 

   
 
 
 
 
              František Šlajs, předseda SPO ČR 
 

A začali hodiny poctivých tréninků, hodiny a hodiny jsme nacvičovali požární 
útok a štafetu, neboť tyto disciplíny jsou základem pro soutěže, cvičení a dále i 
při likvidaci ohně. 
 

 
 

František Šlajs a členové soutěžního družstva 



Potom přišla první soutěž 
 

10. září 1975 jsme odjeli na Okresní sraz dorosteneckých družstev do Nezvěstic. 
V této soutěži nešlo o umístění, ale jen o prověření výkonnosti na okrese Plzeň-
jih. 
Po namáhavém výkonu jsme tuto soutěž vyhráli. Radost, kterou nám to 
způsobilo, byla veliká. Byla to naše první soutěž a hned jsme získali první místo.  
Po tomto nečekaném úspěchu jsme šli do dalších příprav s předsevzetím, že 
příští rok, až se bude konat okrskové, okresní, krajské a národní kolo hasičské 
soutěže, se musíme zúčastnit a umístit se co nejlépe.  
 

Naším dalším cílem byla soutěž okrsku v Dožicích 
 

Bylo to naše první veřejné cvičení v roce 1976. Bylo však poznamenáno 
nepřetržitým deštěm. Soutěž byla dokonce na hodinu přerušena, ale potom dále 
pokračovala. Terén však nebyl kvalitní a to způsobilo, že naše časy ze štafety a 
požárního útoku nebyly skvělé. Vzhledem k tomu, že jsme v okrsku jediní, 
neměli jsme soupeře, a proto jsme opět zvítězili. 
Po tomto cvičení nastaly dny tvrdých tréninků, příprava na okresní kolo soutěže. 
Někteří z nás nechtěli dále cvičit a tak se změnilo složení družstva: 
Hlinka Karel, Krejčí Pavel, Krch Václav, Sedláček Zdeněk, Spour Vladimír, 
Šlajs Pavel, Šlais Václav, Šíma Luboš a Mašek Jiří 

 

V pořadí třetí soutěž našeho družstva se konala  
12. června 1976 ve Stodě. 
 

Počasí nám tentokrát přálo, po celou dobu soutěže slunce pálilo do našich 
stejnokrojů. 
Přijeli jsme s jistými nadějemi, neboť tím, že jsme zvítězili v Nezvěsticích, jsme 
získali oprávněné ambice a očekávání. Samotná soutěž nebyla žádná procházka 
a i zde se potvrdily a projevily naše fyzické, morálně technické kvality a touha 
po vítězství. Opravdu to nebylo lehké, neboť soupeři byli také skvěle připraveni. 
Po tuhém boji jsme získali první místo. 
 

 
 



Radost jsme měli ohromnou, neboť toto vítězství nám zajistilo postup do 
krajského kola. 
 

Krajské kolo soutěže se konalo 26. 6. 1976 v Tachově 
 

Město Tachov nás tento červnový den přivítalo velmi vlídně, krásné počasí, 
skvělá organizace. Na toto klání jsme se museli připravovat ještě víc, neboť zde 
již byly propozice pozměněny. Rozhodovalo se zde losem o tom, jaké číslo kdo 
bude cvičit. A to mezi čísly 1, 2, 3 a zástupce, a 4, 5, 6 a strojník. Každý z nás 
věděl vše, co se má dělat na všech pozicích, takže nikomu nedělalo vylosované 
číslo potíže. 
  

Přišla samotná soutěž. Požární útok i štafetu jsme, až na malé chybičky, provedli 
dobře. Pomohli nám také dorostenky ze Spáleného poříčí, které nám po celou 
dobu soutěže fandily. My na oplátku podporovali jejich snažení v soutěži. 

Po skončení soutěže jsme nechtěli věřit tomu, co bylo napsáno na výsledkové 
tabuli. První Mladý Smolivec o 71 bodů před druhým družstvem. To nasvědčuje 
tomu, jak jsou připravena družstva na okrese Plzeň-jih. Neboť dorostenky ze 
Spáleného Poříčí a muži ze Střelic také zvítězili. Všichni jsme si tímto 
umístěním zajistili postup do národního kola. A opět nastal čas dřiny a velkých 
příprav. V těchto přípravách nám velmi pomáhal s. Bystřický, který nám řekl 
heslo, podle kterého jsme se řídili. Dále nám byl nápomocen náš předseda i 
velitel s. Dušek.    
 

A již se přiblížil červenec 1976, kdy se ve dnech 15. až 18. konalo 
Národní kolo soutěže požárních družstev v Plzni. 

 

 
Skupinové foto členů našeho družstva 

 

Přední řada zleva: Vladimír Spour, František Laštovka ze Spáleného Poříčí, 
Zdeněk Sedláček, Luboš Šíma, Karel Hlinka 
Druhá řada zleva: Václav Krch, Jindřich Faiman ze Spáleného Poříčí, Václav 
Šlais, Pavel Šlajs 
Za nimi: František Šlajs, předseda ZO Sboru požární ochrany 
 



Postup do národního kola přesvědčil mnohé škarohlídy, kteří nevěřili, že naše 
kvalita není náhodná. Slovy nelze vyjádřit svědomitost a úsilí, s jakým jsme se 
připravovali na toto klání. Pak přišel 15. červenec. 
  

 
 

Odjezd autobusem na národní kolo do Plzně 
 

Tento den probíhal nácvik na slavnostní zahájení. 
16. července 1976 se uskutečnil trénink hasičských disciplin na Plzeňském 
stadionu ve Štruncových sadech a poté bylo provedeno slavnostní zahájení 
soutěže. 

 
 

Nástup družstev na soutěž 
 

Třetí den, 17. července ráno v 8 hodin byly po slavnostním nástupu zahájeny 
soutěžní disciplíny, štafetový běh a požární útok. Nastupovali jsme jako první. 
Veliká nervozita a i ne právě nejlepší vylosování vykonaly své. Bylo vylosováno 
všech osm čísel soutěžního družstva.  
 

 
 

Příprava na požární útok 



Pak přišla druhá hodina odpoledne a my nastupovali do druhého kola soutěže. 
Klidně jsme předvedli brilantní ukázku svého umu. Požární útok za 95,6 bodu a 
štafetu za 64,8 bodu. Celkem tedy 160,4 bodu.  
 

 
 

Štafetový běh na oválu 
 

Skončilo cvičení posledního vylosovaného družstva a začalo horečné počítání. A 
pak to buchlo! Byli překvapeni i zástupci ústředních orgánů, že takřka neznámý 
Mladý Smolivec jim ukázal, zač je toho loket. 
 

 
 

Hasičská družstva během vlastní soutěže 
 

Ne, nebyla to žádná náhoda, ale poctivá dřina a touha po vítězství. 
 

 



Výsledková listina: 
1. Mladý Smolivec 160,4 bodu 
2. Žernovník JM 161,2 bodu 
3. Bařetín VČ  167,4 bodu 

 

   
 

Putovní zástava, kterou získalo naše vítězné družstvo 
 
Tato putovní zástava nám však zůstala, protože další ročníky této soutěže se již 
nekonaly.  
 
Nahlédněme do tehdejšího tisku, co bylo o našem vítězství otištěno v časopisu 
Požární ochrana č. 19/1976:  

Představujeme vítěze ČSPD 1976 - Mládí v mladé obci 

Jednu z osmi putovních standart, které byly rozděleny mezi vítěze národního 
kola soutěže požárních družstev letos v Plzni, lze nalézt asi čtyřicet kilometrů za 
západočeskou metropolí směrem k domažlickému okresu, ale ještě v okrese 
Plzeň-jih, v obci zvané Mladý Smolivec. 
 

Oslovili jsme některé z účastníků soutěže.  
Václav Krch se učí v Sušici jako automechanik, nám k tomu řekl: „Když jsme 
se probojovali až do národního kola, chtěli jsme samozřejmě něco dokázat. 
Neprodat, jak se říká, svou kůži lacino. Povedlo se a měli jsme obrovskou 
radost.“ Vladimír Spour si také zvolil profesi automechanika:         „V těch 
vedrech, jaká panovala v době soutěže, jsme toho hodně vypotili. Ale stálo to za 
to. Kolektiv byl skvělý, všechno klapalo. I druhé či třetí místo by pro nás bylo 
velkým úspěchem. A vítězství – to bylo příjemným překvapením.“ Václav Šlais 
pracuje jako opravář zemědělských strojů: „Cílem bylo umístit se co nejlépe. 
Aby se nemohlo říci, že vítězství v okresním i krajském kole bylo víceméně dílem 
náhody. Myslím, že jsme to lépe dokázat nemohli. Standarta a ceny se brzy 
přestěhují do nové zbrojnice, která se právě dokončuje.“  
Na výstavbě nové budovy se chlapci samozřejmě podíleli, a ne zrovna malým 
dílem. „Z 640 odpracovaných hodin jich ve druhém čtvrtletí mají členové 
dorosteneckého družstva na svém kontě zhruba 300,“ potvrzuje František Slajs, 
předseda ZO SPO a vedoucí dorostu, tedy jeden z nejpovolanějších. 
                       Jiří VLACH (upraveno a kráceno pro potřebu kroniky) 
 



A život jde dál. 
 

Po návratu z národního kola z Plzně jsme byli přijati s. Richardem Orlem na 
Okresním národním výboru Plzeň-jih. Také on ocenil naše vysoké morální 
kvality a poděkoval nám za příkladnou reprezentaci okresu a kraje. Také rok 
1977 byl pro naši organizaci po stránce činnosti velmi bohatý.  
Dne 29. května 1977 byla v naší obci slavnostně otevřena nová požární 
zbrojnice. Při této příležitosti byla pořádána i okrsková soutěž, na kterou přijela 
dvě hostující družstva za Spáleného Poříčí. 
  

 
 

Nová hasičská zbrojnice zahájila svůj provoz v roce 1977 
 

Naše organizace vyslala na soutěž dvě družstva, jedno družstvo dorostenců a 
jedno družstvo žáků. Před samotnou soutěží jsme dostali tak trochu strach, 
protože na vítěze Národního kola se chtěl každý vytáhnout. Tento fakt také 
dodal celé soutěži tu správnou atmosféru. Zápolilo se tvrdě, ale čestně. A tak 
jsme oslavili otevření nové požární zbrojnice prvním a druhým místem 
v kategorii mužů, prvním místem v kategorii dorostenců a naši nejmenší se 
umístili na pěkném druhém místě.  

U příležitosti otevření nové hasičské zbrojnice v naší obci jsme obdrželi Čestné 
uznání od Krajského výboru Svazu požární ochrany Za obětavou práci v požární 
ochraně. 

 
 

Čestné uznání KV SPO v ČSR 
 



Večer pak byla v místním pohostinství pořádána taneční zábava. 
 

Hasičská zbrojnice v roce 2014, u příležitosti 600. výročí první písemné zmínky 
o obci Mladý Smolivec, prošla rozsáhlou rekonstrukcí, jak můžete vidět na 
následující fotografii.  
 

 
 

Požární zbrojnice po rekonstrukci v roce 2014 
 
Další kapitola kroniky nese název:  

Okresní setkání družstev ve Starém Smolivci 
 

Toto setkání se uskutečnilo v roce 1977. Když nám velitel našeho požárního 
sboru oznámil termín okresního setkání dorosteneckých požárních družstev, 
každý z nás si hned představoval těch několik pěkných dnů, které v přírodě 
společně prožijeme s chlapci a děvčaty z jiných požárních družstev. 
A potom nadešel konečně pátek 15. července. Již od rána jsme měli plné ruce 
s přípravou a organizací, neboť tento sraz byl uspořádán právě ve Starém 
Smolivci, v krásném a romantickém prostředí brdských lesů. Velmi usilovně 
jsme pracovali na různých úpravách okolí, na přípravě vlastního cvičiště a 
neméně starostí jsme měli s přípravou a označením trati pro branný závod. Ale 
v pět hodin odpoledne bylo vše připraveno pro uvítání prvních hostů. Ubytování 
bylo ve stanech, které hned po příjezdu vyrostly na okraji lesa. Okresní setkání 
bylo rozloženo do dvou dnů. V pátek večer byl proveden jednotlivými družstvy 
test z požární prevence. V sobotu ráno se všichni účastníci setkání poklonili 
památce sovětského partyzána Grigorije Iljiče Pimonoviče.  
Po návratu se pomalu rozběhly vlastní soutěže. Fakt, že vítěz tohoto setkání 
postupuje do krajského kola, nám všem trochu svazoval nohy. Soutěž se 
skládala z požárního útoku, štafety a branného závodu pětičlenných hlídek. Po 
skončení soutěží začaly přípravy na táborový oheň, který nám měl zpříjemnit 
blížící se sobotní večer. U táborového ohně bylo opravdu veselo, zpívaly se 
písničky, vyprávěly se veselé příhody ze života a nechyběly ani hry. 
 



 
 

Malůvka z mládežnické hasičské kroniky 
 

V neděli ráno proběhlo druhé kolo štafety a požárního útoku. Potom byly 
vyhlášeny výsledky a zhodnoceno celé setkání.  
Když jsme se v poledne všichni naobědvali, loučili jsme se s krásnou přírodou a 
pomalu se rozjížděli do svých domovů a všichni jsme litovali, že setkání 
netrvalo déle. Ale již jsme se těšili na další podobná setkání. 
 

    
 

Členové vítězného družstva Václav Šlais a Vladimír Spour 
 
Další kapitola kroniky má název  

Radosti a starosti všedních dnů 
 

Dne 7. října 1977 se konala již v nové místnosti u požární zbrojnice schůze naší 
organizace. Byla řešena otázka preventivních prohlídek komínů před 
nastávajícím topným obdobím. Dále byla zhodnocena činnost za uplynulý rok. 
Dne 22. ledna 1978 se konala v sále místního pohostinství Výroční členská 
schůze naší organizace. Byla pronesena slova chvály a uznání, ale i slova 
kritická spojená s návrhy na odstranění toho, co se nám v minulém roce 
nepodařilo. Zprávu o činnosti v minulém roce přednesl František Šlajs, zprávu o 
hospodaření podal pan Jílek a návrh plánu práce přednesl pan Šíma. Na závěr 
měl krásný diskusní příspěvek i pan Bystřický. 
 



Závěr historické části 
 

Odchodem Františka Šlajse (květen 2013) do hasičského nebe končí jedna 
kapitola naší hasičské historie. 
 

 
 

Poslední rozloučení se konalo v obřadní síni Blatenského krematoria.  
Zástupci hasičského sboru stáli čestnou stráž. 

 

Pokračujeme v době současné 
 

Odchodem Františka Šlajse však neskončila úspěšná činnost našich družstev 
v hasičských soutěžích nejen v rámci okrsku Mladý Smolivec, ale i okresu 
Plzeň-jih. 
Jak již bylo uvedeno, v současné době úspěšně reprezentuje SDH Mladý 
Smolivec družstvo žen. 
 

 
 

Fotografie je ze soutěže okresu Plzeň-jih v Nepomuku 



První úspěchy v soutěžích sklízí i družstvo našich dětí. 
 

 
 

Družstvo dětí na startu požárního útoku 
 

Podívejme se na výsledky našich družstev za několik posledních let: 
 
2005 Okrskové cvičení SDH v Dožicích  
Pořadí družstev mužů: 
1. Budislavice 
2. Mladý Smolivec 
3. Dožice 
  
2006 Okrskové cvičení SDH v Mladém Smolivci 
Pořadí družstev mužů: 
1. Budislavice A 
2. Budislavice B 
3. Dožice 
4. Mladý Smolivec A 
5. Starý Smolivec 
6. Radošice 
7. Mladý Smolivec B 
 
2007 Okrskové cvičení SDH v Radošicích 
Pořadí družstev mužů:    Pořadí družstev žen:    Pořadí družstev dětí:  
1. Budislavice A      1. Budislavice       1. Mladý Smolivec A 
2. Starý Smolivec      2. Radošice      2. Radošice 
3. Budislavice B      3. Dožice       3. Mladý Smolivec B 
4. Radošice    
5. Dožice     
6. Mladý Smolivec   
      
2008    Okrskové cvičení SDH v Budislavicích  
Pořadí družstev mužů:    Pořadí družstev žen:    Pořadí družstev dětí:  
1. Budislavice A     1. Mladý Smolivec      1. Mladý Smolivec 
2. Budislavice B     2. Radošice        2. Řasanice 
3. Starý Smolivec          3. Radošice  
4. Radošice    
5. Mladý Smolivec   
 
 



2009 Okrskové cvičení SDH ve Starém Smolivci  
Pořadí družstev mužů: 
1. Starý Smolivec    
2. Mladý Smolivec   
3. Dožice    
4. Radošice   
5. Budislavice 
 

2010 Okrskové cvičení SDH v Dožicích 
Pořadí družstev mužů:    Pořadí družstev žen:    Pořadí družstev dětí:  
1. Dožice       1. Dožice        1. Mladý Smolivec 
2. Budislavice       2. Radošice  
3. Starý Smolivec   
4. Mladý Smolivec   
5. Radošice 
 

2011 Okrskové cvičení SDH v Mladém Smolivci  
Pořadí družstev mužů:    Pořadí družstev žen:    Pořadí družstev dětí:  
1. Budislavice         1. Radošice        1. Mladý Smolivec 
2. Starý Smolivec        2. Dožice 
3. Mladý Smolivec Ml.  
4. Dožice    
5. Mladý Smolivec St. 
6. Radošice 
 

2012 Okrskové cvičení SDH v Budislavicích 
Pořadí družstev mužů:    Pořadí družstev žen:    Pořadí družstev dětí:  
1. Starý Smolivec    1. Dožice                   1. Mladý Smolivec Ml. 
2. Dožice     2. Mladý Smolivec      1. Mladý Smolivec St. 
3. Mladý Smolivec   
4. Budislavice    
5. Radošice    
 

2013 Okrskové cvičení SDH v Radošicích 
Pořadí družstev mužů:    Pořadí družstev žen:    Pořadí družstev dětí:  
1. Mladý Smolivec      1. Radošice       1. Mladý Smolivec 
2. Dožice       2. Dožice        2. Radošice 
3. Starý Smolivec      3. Mladý Smolivec     3. Dožice 
4. Radošice    
5. Budislavice    
      

2014 Okrskové cvičení SDH ve Starém Smolivci  
Pořadí družstev mužů:    Pořadí družstev žen:    Pořadí družstev dětí:  
1. Mladý Smolivec     1. Radošice         1. Mladý Smolivec 
2. Dožice      2. Mladý Smolivec       1. Dožice 
3. Starý Smolivec     3. Dožice 
4. Radošice     
5. Budislavice  
   

2015 Okrskové cvičení SDH v Dožicích  
Pořadí družstev mužů:    Pořadí družstev žen:    Pořadí družstev dětí:  
1. Starý Smolivec     1. Radošice         1. Mladý Smolivec 
2. Budislavice      2. Dožice         2. Radošice 
3. Dožice I      3. Mladý Smolivec       3. Dožice I 
4. Radošice             4. Dožice II 
5. Mladý Smolivec    



Všechna družstva dětí však byla ohodnocena za snahu na 1. místě 
 

 
 

Družstvo dětí podává hlášení před hasičským útokem (rok 2015) 
 

 

Na závěr 
 

Tato brožura vznikla u příležitosti 40. výročí největšího úspěchu našeho 
dorosteneckého hasičského družstva. Stále je tato událost aktuální a předmětem 
vzpomínání na staré časy. 
Aby tato událost nebyla ani v budoucnu zapomenuta, byla zpracována tato 
publikace. Je to oslava vítězství, které by nemělo být nikdy zapomenuto, protože 
postavilo základ naší současné hasičské činnosti. Do dalších let vám přeji 
mnoho dalších významných, i těch malých, vítězství. 
Hasičům ZDAR!, zejména těm v Mladém Smolivci. 
 

                                                                                   Autor publikace Zdeněk Hřebejk                          
 
V Mladém Smolivci LP 2016 


