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• na schůzky budu chodit včas ve vhodném sportovním oděvu dlouhé kalhoty, 
 dlouhý rukáv a pevná sportovní obuv  

• z pravidelných schůzek a soutěží se budu včas omlouvat 
• při tréninku budu dbát pokynů všech vedoucích  
• během tréninku nebudu používat věci, které s  tréninkem nesouvisí včetně mobilu  

• nebudu se pohybovat v prostorách, které nám byly zakázány (příklad betonová zídka,  
vyvýšený kopeček na kasárnách a všechny ostatní prostory mimo asfaltové plochy na 
kasárnách, v domě hasičů otevřená okna )  

• bez vědomí vedoucího neopustím klubovnu, prostory cvičiště nebo prostory soutěže 
• při přesunu po komunikacích se budu pohybovat dle pokynů vedoucího, nebudu přecházet 

 přes silnici pokud mi vedoucí nedá svolení 
• v autě budu dodržovat pokyny řidiče, při vystupování zůstanu stát u auta, neodcházím, 

 pokud mi vedoucí nebo řidič nedá svolení 
• v prostorách domu hasičů, garáží, při tréninku nebudu manipulovat s vybavením, nářadím 

 bez svolení vedoucího 
• v přírodě nebudu jíst bez svolení žádné lesní či jiné plody 

• o mém či kamarádově úrazu budu ihned informovat vedoucího 
• na schůzky, soutěže, výlety, nebudu nosit cenné věci 
• i s malým problémem se mohu obrátit na každého vedoucího 

 nebo hlavní vedoucí, kteří mi rádi pomohou nebo poradí 
• budu pomáhat a chránit mladší členy kroužku, ke všem členům MH 

 budu ohleduplný 

 

Porušování pravidel může být potrestáno nezařazováním 

do soutěžního družstva. 

Vážné porušení pravidel může být důvodem k vyloučení 

 z oddílu mladých hasičů. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Potvrzuji, že jsem byl poučen/a na začátku školního roku 2012-2013 vedoucími Evou 

Efenberkovou a Šárkou Rohulánovou o bezpečném pohybu a chování, při schůzkách a na 

ostatních akcích mladých hasičů - viz přiložená pravidla. 

MLADŠÍ  STARŠÍ  

Černíková Vendula  Přibyl Martin  

Petruželková Anna  Poul Ondřej  

Myšičková Adéla  Šefc Vladimír  

Štěpánová Kateřina  Linke Lukáš  

Mílová Denisa  Čech Alex  

Lukášková Veronika  Rücker Lukáš  

Rohulánová Martina  Myšičková Petra  

Stříbrný Filip  Šotolová Sabina  

Lukášek Mirek  Kufelová Natálie  

Nový Štěpán  Korejtko Daniel  

Grünvald Radek  Škop Šimon  

Hejzlar Martin    

Hrdý Dominik    

Kufel Matěj    

Krug Daniel    

Havel Daniel    

Paluchník Michal    

Paluchníková Natatal.    

Zákravský Marek    

    

 

 


