
Kronika Letní školy v ÚHŠ Jánské Koupele 30. 7. – 13. 8. 2016 

30. 7. 2016 se do Ústřední hasičské školy Jánské Koupele sjelo 75 účastníků, frekventantů spolu s vedoucími a 
štábem, aby zde společně prožili vzrušujících 15 dnů, naplněných výukou, sportem, kulturou a dalšími 
dovednostmi. Hned po příjezdu, prezenci a ubytování je čekalo seznámení s průběhem celého pobytu, vstupní 
školení a test, pořadová příprava a práce v družstvech. 

První ráno jsme vstali na nepříjemný zvuk píštalky. I když všichni s únavou na tváři jsme spěchali na rozcvičku. 
Která začala za zvuku hudby a s rozkazem vedoucích, abychom se připravili na tanec jménem Madagaskar. Každý 
jsme se snažili, co jsme jen mohli, ale stále je, co pilovat. Po té jsme tancovali něco jako sranda tanec na 
zajímavou hudbu, ale na konec se z toho vyvrbyla bolavá záda. Do tance jsme za pochodu zapojovali postupně 
všechny části těla. Po té hygiena a směr učebna, kde jsme strávili mládí (4.hodiny dopolední). Odpoledne jsme 
měli ještě 2 přednášky a po té praxe, co jsme se naučili ve zdravovědě (pracovali jsme s trojcípím šátkem). Po 
naší namáhavé práci našich mozkoven jsme luštili šifry, dále jsme stříleli a orientovali jsme se v mapě s buzolou. 
K večeru, aby nám toho nebylo málo a nedostali jsme pořádně do těla, nás učili tancovat Valčík a Zuzanu. 

V úterý ráno nás všechny přišla opět vzbudit píšťalka. Jako vždy jsme nelenili, vstali a na rozcvičku jsme všichni 
došli včas. Čekala nás rozcvička typu spartakiády. Všichni jsme se ne jenom pobavili, ale taky pořádně protáhli. 
Poté jsme si jednou zopakovali tance, které jsme se naučili pár večerů předem. Po snídani nás čekaly 3 hodiny v 
učebně a 1 venku na hřišti, kde jsme se jako budoucí instruktoři naučili jak sebe a děti dobře protáhnout. Po 
následném obědě a poledním klidu jsme se jako 1 celý tým účastnili vždy hodinové přednášky nebo praxe s 
daným tématem. Ve večerním prorgramu jsme se pak všichni naučili vyrábět zajímavé věci, které poté můžeme 
ukázat i ostatním. 

Středeční den byl opravdu zajímavý, už od rána jsme každou chvíli čekali na to, až nám řeknou, že odcházíme na 
"polňáky". A ono nic. Dopolední program byl jako každé ráno strávený v učebně. Měli jsme hodinu s Jitkou, která 
nám říkala o dotacích a s Ivem, který nám ukázal bojové deníky z předchozích let. Odpolední program probíhal 
formou "kolotoče". Na prvním stanovišti jsme motali hadice a hráli hry. Druhé stanoviště spočívalo v 
ochutnávání a odhadu. Stanoviště číslo tři obsahovalo "orienťák" spolu s navlékáním korálek na čas. No a 
poslední zastávka před večeří byl "matematičák" a skládání sirek do krabičky. Večerní program probíhal velmi 
příjemně v letním kině s posunutou večerkou téměř o hodinu. Všichni si po dnešku myslíme, že zítra nastane 
den na který všichni čekáme a začnou polňáky… 

Čtvrtek – vyhlášení evakuace Letní školy a odchod na polní dny očima družstev: 

DRUŽSTVO ČÍSLO 1 -  

Čtvrteční ráno jsme se všichni probouzeli se strachem v očích že dnes již přijdou ty obávané ,,POLŇÁKY´´. A taky 
se tak stalo. Dopoledne začalo jako každé jiné. Seděli jsme na učebně a vedoucí se střídali jeden po druhém a 
přednášeli nám svůj výklad. Najednou v 10:10 přišel Jeník se zprávou. Všechny nás svolali na mimořádný nástup 
a nám ihned blesklo hlavou ,,POLŇÁKY´´. Na nástupu nám řekli, že do hodiny musíme mít vše zabalené včetně 
jídla a materiálu a musíme odejít z ÚHŠ. Cesta byla nekonečně dlouhá a namáhavá. Po příchodu na určené 
stanoviště v lese jsme si začali stavět příbytky, vytvářet ohniště, latrínu, odpadovou jámu, přístřešek na jídlo a 
další potřebné stavby na následujicích několik dní v lese. Mezitím, co kluci stavěli a tahali dříví na oheň, holky 
začali třídit potraviny a vařit večeři. Po namáhavé práci v lese jsme se konecně uložili do svých spacáku pod 
přístřešek z plachet a celt a čekali jsme, co si pro nás připraví následující den. 

DRUŽSTVO ČÍSLO 2 - MELOUNCI 

Ve čtvrtek jsme jako každý den šli na snídani a po té na učebnu. Zrovna jsme měli Jitku, která nám říkala něco o 
dotacích. Jenže nedopověděla, protože Honza přišel s papírem, že máme mimořádný nástup. Sešli jsme se a měli 



jsme se do hodiny zbalit i s jídlem a s osobníma věcma. Vše jsme zbalili a mohlo se jít. Dostali jsme hned na 
začátku šifru, kterou jsme vyluštili a vyrazili jsme směr naše nové obydlí na pár dní. Tři z nás dělali pochodovou 
osu, abychom ji mohli pak zakreslit. Vše nám vyšlo i počasí, ale když jsme měli krosny a v tom plno věcí bylo to 
hrozná cesta a unavující. Jen co jsme dorazili na místo určení se začal vybalovat materiál a jídlo. Kluci šli na dřevo 
a holky čistili místo na spaní. Po stavění a motání provázku do dřeva se začala natahovat plachta do hangáru, 
abychom se všichni vešli. Kolem 19:00 jsme se navečeřeli a zjistili jsme, že jsme poslední tým, co nejedl. Večer 
přišlo jedno družstvo, které s námi zpívalo a povídalo si. Kolem půlnoci šla část spát. Druhý den ráno jsme měli 
krásný budíček díky spojkám, které museli pro naši snídani. Přinesli dosti rohliků a vánoček. Během jejich cesty 
všichni znovu ulehli a až po jejich příchodu jsme vstaváli. Kluci šli na dřevo a holky dělali schody a oběd. 
Odpoledne se dodělávalo vše potřebné a bylo nám řečeno, že budem dělat specializace. Po specializacích jsme 
se vrátili kolem páte hodiny a rovnou se dělala večeře. Přišla k nám nečekaná návštěva. Jitka a Hanička. Po večeři 
začalo velmi pršet a spojky a Peťa museli pro vodu. Zmokli docela dost a mi si hověli v hangáru a povídali si a 
balili se do spacáků. Ráno jsme se nasnídali a začalo se balit. Po tří hodinovém balení jsme se vydali na cestu 
zpět. Nebyla tak dlouhá jako první den. Na holubici jsme se konečně zastavili a napili normáního pití. Před 
příchodem na LŠI jsme při chůzi stále do kola zpívali "Co jste hasiči, co jste dělali". 

 

DRUŽSTVO ČÍSLO 3 - BEZE JMÉNA 

Čtvrtek se zdál být stejný jako všechny ostatní dny, když ale v 10:10 vyhlásili poplach zjistili jsme, že to obyčejný 
den nebude. Měli jsme pár minut na sbalení věcí a vyrazili jsme na polňáky.  Asi po dvou hodinách jsme dorazili 
na místo. Postavili jsme si přístřešek, latrínu, molo, ohniště, odpadovou jámu, ledničku a spižírnu. Zabydleli jsme 
se, uvařili večeři a byl večer. Do rána jsme seděli u ohně a zpívali.  Druhý den byl velmi zajímavý. Odpoledne si 
kluci vzali foťák a vydali do řeky pozorovat raky. Asi po půl hodině se s pár záběry vrátili. Potom následovalo 
vymýšlení bojového pokřiku a písně. Večer nám začalo pršet ale zážitky z polňáků se tím nijak nezhoršili, ba i 
naopak. Ráno jsme se nasnídali a začali se balit na odchod. Zakryli jsme po nás stopy a vydali se na cestu zpět. 
Odnesli jsme si spoustu nových zkušeností které se nám v budoucnu v práci s dětmi rozhodně budou hodit. 

 

DRUŽSTVO ČÍSLO 4 - TYRANI 

Dne 4. 8. 2016 jsme v 11:00 odešli z budovy UHŠ na polní dny. Hned na začátku jsme měli trochu starosti s 
orientováním mapy. Naši vedoucí (Péťa a Květa) z toho moc nadšení nebyli. První zastávka byla na Bílé Holubici, 
kde jsme se všichni sešli. Dále jsme pokračovali až k Čechovi. Cestou nás potkalo několik šifer, které jsme zvládli 
vyluštit. Naše poslední zastávka byla u Včelaře ke kterému se chodilo pro vodu. Jakmile jsme dorazili na místo, 
začali jsme pořádně pracovat. Péťa nás nenechal ani chvíli si odpočinout, ale my jsme za to byly rádi, jelikož jsme 
už v podvečer měli vše hotovo. Druhý den nás čekalo plnění specializací, které jsme všichni úspěšně zvládli. Na 
večer nás ovšem zastihla bouřka. My jsme se na to stihli včas připravit a vše jsme zvládli suchýma nohama. V 
šifrách jsme si vyluštili, že další den se vracíme na ÚHŠ a zjistili jsme, že zbylé jídlo rozhodně do dalšího rána 
nesníme. Proto jsme se rozhodli, že se o jídlo podělíme s ostatními týmy aniž by o tom věděli. Třetí den ráno nás 
čekalo bourání tábora a uklízení stop. Po cestě zpátky jsme dorozdávali poslední zbytky těstovin a špaget. 
Dorazili jsme do budovy ÚHŠ, kde jsme zpívali bojové písně a říkali bojové pokřiky. A tím skončili polní dny 2016. 

V neděli, když jsme se vzbudili nás čekala namáhavá rozcvička, která měla pod vedením Barča. Byl to trest za 
naše chování, když jsme se vrátili z polňáků. Celé dopoledne jsme měli na starost děti z mezinárodního tábora a 
po skupinkách jsme s nimi vyráběli předem určené výrobky. Po obědě nás čekali nekonečné výklady hry PLAMEN. 
Při poslední hodině jsme už všichni očima posunovali ručičky na hodinkách, protože jsme se těšili, až nám ohlásí 
večeři. Po večeři nás čekali tance, které jsme se doposud naučili a dokonce jsme stihli nacvičit i jeden nový. Poté 
jsme se rozběhli do sprch a pak rychle do postýlek. 



Pondělní odjezd na hasičské hřiště do Těškovic. Konečně po dlouhé době mučení v učebně a rvaní informací o 

disciplínách hry Plamen do svých mozkoven, jsme si některé z nich mohli vyzkoušet na vlastní kůži. Např: 4x60m, 

štafeta dvojic, požární útok CTIF a štafetu CTIF. Večer aby toho nebylo málo jsme šli běhat ZPV, ale nakonec na 

nás byli tak hodní, že místo abychom museli běžet na čas jsme běhali jen na trestné body. Na velké úsílí a radu 

vedoucích si spousta instruktorů nic nedělala a proto nachytali spoustu trestných bodů. Ještě před večerkou 

nám oznámili, že bude ohnivá šou. Květka byla prostě bezvadná... A všichni ještě zmoženi z polňáku šli spát.  

Dnešní, úterní, ráno začalo klasickou rozcvičkou v podobě tance a po snídani jsme strávili dopoledne na učebně, 

kde nás učili lidská práva,  pedagogiku a psychologii. Po obědě jsme pokračovali v dopolední látce a po dvou 

hodinách výuky nám Ivo vysvětlil celovečerní hrů Pevnost Boyard. Družstva se rozdělila na týmy "A" a "B" a začali 

jsme sbíráním klíčů na osmi stanovištích. Něterá byla jednodušší, třeba propichování balónků nebo hádanka od 

otce Fury, některá byla těžší, například hledání čísel na míčích v náhonu, hrabání v písku nebo plnění děravé 

trubky vodou. Pak byla pauza na večeři a po ní následovala druhá část, sbírání indicií. Na sedmi stanovištích jsme 

plnili úkoly a za každý splněný jsme dostali nápovědu ke konečné tajence. Mezi úkoly se vyskytovala lezecká 

stěna, překážky ve tmě v polygonu, hlavolamy, klíče a zámek nebo míček a hadice. Tajenku správně vyřešila tři 

družstva, pořadí se dál sestavovalo z počtu získaných indicií a klíčů. Vedoucím se povedlo připravit tuto hru velice 

dobře a i mazáci netušili, co je čeká, takže klobouk dolů! A pro příští rok chceme další takové hry :) 

Jako každé ráno, tak i toto středeční, nás probudil tón píšťalky. Jelikož nebylo venku zrovna nejpříznivější počasí, 

tak se rozhodli naši vedoucí pro menší změnu a rozcvičku provést v jídelně. Po snídani jsme strávili čtyři hodiny 

v učebně, kde jsme dobírali poslední učiva naší patnáctidenní LŠ. Poté jsme měli různé disciplíny, jako například: 

"orienťák", střílení ze vzduchovky, kreslení přes zrcadlo, člunkový běh, atd. Večerním programem jsme měli 

opakování tanců, které jsme se v průběhu celé letní školy naučili. Po hodině tanců jsme dostali volný čas na 

přípravu k maturitě, která nás čeká už zítra. 

Do čtvrtečního – maturitního dne nás opět uvítal zvuk píšťalky a ranní taneční rozcvička na přístavbě. Po snídani 
jsme se odebrali na učebnu a s napětím poslouchali dopolední program. Zahráli jsme si různé hry - revoluce, 
kopaná atd. Další částí dopoledního programu byl nácvik na slavnostní ukončení LŠI. Po obědě dovršili naše 
přípravy na maturitu nakoupením zásob sladkostí a dalších cukrovinek. Kolem půl druhé to vypuklo! Nejtěžší 
část z LŠI trvala některým z nás až šest hodin. Kolem osmé večer jsme se konečně dozvěděli, jak na tom jsme. Ze 
šedesáti zkoušku nezvládlo osm frekventantů. Tento den jsme zakončili hrou na PC s názvem "Poznej celebrity 
LŠI 2016." 

Páteční ráno začalo opět píšťalkou a poslední taneční rozcvičkou. Po snídani šli někteří šťastlivci skládat praktické 
maturity a všichni ostatní se vrhli na brigádu v hasičské škole a na přípravu odpoledního Poháru velitelky školy 
a mazáci na přípravu maturitního plesu. Před obědem všechna družstva obdržela informace k soutěži o pohár 
velitelky školy, který vypukl hned po odpoledním klidu a spočíval v netradičním požárním útoku, v kterém nebylo 
nouze o klouzání po břiše, plazení se v písku pod sítí, namočení v řece… Po ukončení tohoto závodu jsme se šli 
připravovat na celkové vyhodnocení a večeři. Na vyhodnocení se počítali dosažené výsledky ze všech 
bodovaných disciplín družstev i jednotlivců a také se do něj zahrnulo i bodování pokojů včetně maturit. Při tomto 
vyhodnocení jsme mimo odměn v podobě sladkostí a sponzorských dárků obdrželi i Pamětní list a Osvědčení o 
získané kvalifikaci s odznakem odbornosti VM SH ČMS dle dosaženého stupně. Po nástupu následovalo velké 
fotografování a potom večeře, po které jsme se připravili na maturitní ples. Na něm jsme byli všichni ostužkováni 
velitelkou školy a náčelníkem štábu a taneční část jsme zahájili promenádou s valčíkem a také ukázkou všech 
tanců, které jsme se zde naučili. Po krátkém proslovu jsme si dali malé občerstvení a pokračovali v tanci až do 
přípravy na slavnostní půlnoční vyřazení. Přesně o půlnoci za zvuků Smetanovy Vltavy, došlo k půlnočnímu 
vyřazení všech frekventantů, kteří dle dosažené kvalifikace skládali slib instruktora a vedoucího mládeže SH ČMS 



na vlajku SH ČMS nebo jen vystoupili k vyřazení z 24. ročníku Letní školy v Jánských Koupelích. Po vyřazení všech 
frekventantů a vytvoření svíčkové cesty, odnesla vlajková četa vlajku SH ČMS do budovy, kde po projití 
posledního účastníka byla složená vlajka předána velitelce školy a tím byla oficiálně zakončena letošní Letní škola 
v Jánských Koupelích. 

Poslední - sobotní ráno bylo pro nás netradiční… žádná píšťalka… žádná rozcvička… jen snídaně, úklid pokojů a 
společných prostor, rozloučení se s vedoucími, štábem a ostatními absolventy Letní školy Jánské Koupele a 
nástup do aut či autobusu, které nás zavezou do našich domovů…ale na rozloučenou jsme si ještě v tomto roce 
naposledy na nástupišti spontánně se slzami v očích zatančili tance, které jsme se zde během pobytu naučili. 

Všichni se už těšíme na další, již 25. ročník Letní školy Jánské Koupele, který bude určitě mimo výuky na učebně 
opět plný překvapení, nápadů a inspirace pro naší práci s mladými hasiči.  

A na závěr ještě jedna informace - po ukončení příštího, 25. ročníku, bude následovat setkání absolventů všech 
uplynulých ročníků!!! Tak bedlivě sledujte informace na webu dh.cz, kde se dozvíte za pár měsíců o tomto 
setkání více. Účastníci 24. ročníku Letní školy Jánské Koupele se těší na další setkání v roce 2017   

 

 

 

    

 


