
Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů 
 Praha – Lochkov za rok 2016 

 
 

V roce 2016 jsme pořádali řadu akcí pro děti a rodiče a to nejenom 
z Lochkova, ale i blízkého okolí. První z těchto pořádaných akcí bylo Lochkovské 
Kolmo, které se konalo 9. dubna v areálu místního parku a na dětském hřišti. Jednalo 
se o dopravně bezpečnostní akci, kde si děti kromě jízdy po dopravním hřišti 
doplněným dopravními značkami, mohli také vyzkoušet jízdu na čas po vytyčeném 
okruhu. Závody probíhaly na kolech, koloběžkách a různých odrážedlech. 
S pořádáním akce nám opět velice pomohli strážníci Městské policie hlavního města 
Prahy, kteří dětem přednesli 
zásady bezpečného pohybu na 
kole v silničním provozu. 
Strážníci Městské policie dětem 
po napsání testu rozdali dětské 
řidičské průkazy a také diplomy. 
S organizací nám pomohli také 
někteří z řad lochkovských 
občanů. Počasí nám přálo a 
akce se zúčastnilo celkem 80 
dětí. 

                  
Další akcí, která vždy následuje brzy po 

Kolmu bylo tradiční pálení čarodějnic. V rámci 
přípravy dřeva pro stavbu hranice se mohli někteří 
naši členové zdokonalit v práci s motorovou pilou. 
Na akci nechyběl stánek s občerstvením, hudebním 
doprovodem a samozřejmě také nezbytný požární 
dohled. Počasí opět vyšlo a účast byla také velice 
hojná. 

 
             
 
 
 
 
 
 

 
Největší minuloroční akcí byl 

bezesporu dětský den, který byl z důvodu 
posunutí termínu nazván Lochkovské 
Slavnosti. Lochkovské Slavnosti připadli 
na datum 25. června, pro děti bylo přes 
den připraveno opět mnoho atrakcí a 
úkolů. Byla zde k vidění technika 
Hasičského záchranného sboru, okolních 
sborů dobrovolných hasičů a letištních 
hasičů. Městská policie zde ukazovala 
práci psovodů, strážníků na koních a měli 
zde i paintballovou střelnici. Zdravotní 
záchranná služba zde vystavila nákladní 
sanitku Mercedes Atego a záchranářský 
tank. Jako další atrakce byl pro děti 
připraven oblíbený skákací hrad a malování na obličej, na který si, a to nejenom děti, 



nechaly namalovat roztodivné tvary a postavičky. Atrakce a soutěže byly dětem 
k dispozici během celého odpoledne. Ve večerních hodinách se konalo posezení a 
taneček s živou hudbou. Kapela hrála na improvizovaném podiu z nákladního vozu 
zapůjčeného od lochkovské firmy JIMI DLOUHÝ. O ozvučení a bohatou výzdobu se 
postaral náš kamarád zvukař Tomáš Fila. Akce se náramně vydařila, lidé se velmi 
bavili až do 22. hodiny kdy nás zastihl velký liják, ale zábava i přes nepřízeň počasí 
probíhala až do časných ranních hodin.  

    
Další pořádanou akcí bylo 

Rozsvěcení vánočního stromu, které 
proběhlo 26. listopadu. Letos byl před 
vánoční strom postaven betlém 
s figurkami od lochkovské keramické 
dílny. Na akci hrály vánoční koledy a 
nechyběl ani svařák. Akce se velmi líbila 
a je vidět, že je na ní každým rokem větší 
účast.  

 
 
 
 
 

Poslední akcí bylo vánoční vystoupení loutkového divadla pro děti, které se 
konalo 21. prosince.  
 

Na uspořádání většiny těchto akcí jsme obdrželi grant od Magistrátu hl. města 
Prahy a také od naší městské části Praha Lochkov. Za poskytnuté finanční 
prostředky velmi děkujeme. Se zajištěním akcí nám pomáhalo spoustu dalších lidí, 
kterým bych chtěl také poděkovat. 

 
Sbor měl k 31. prosinci 63 členů z toho je 24 mladých hasičů. V jednotce bylo 

zařazeno 13 členů SDH.  
Výjezdová jednotka se v letošním roce opět svědomitě připravovala v rámci 

školení a odborné přípravy, udržovala a opravovala svěřenou techniku a také 
zasahovala u požárů a při technických zásazích.  

Jednotka se zúčastnila několika akcí na prověření akceschopnosti, školení a 
jiných akcí. Bylo to 
stavění protipovodňových 
zábran na polygonu 
v Dubči, prověření 
kapacity hydrantové sítě, 
bourání protipovodňových 
stěn v Holešovicích mezi 
Hlavkovým a Libeňským 
mostem a školení pro 
práci s motorovou pilou a 
rozbrusem. Jako každý 
rok jsme se zúčastnili dne 
IZS na pražském 
výstavišti. 



 
Členové jednotky se v minulém roce podíleli také na jiných aktivitách mimo 

jednotku, které byly přínosem pro sbor. Jednalo se zejména o sběr železa a čištění 
dešťové kanalizace a kanálů na uzemí městské části Praha-Lochkov. 

Významnou změnou prošel i náš zásahový vůz Liaz, další oprava se týkala 
přední nápravy a ovládání čerpadla. Jednotka se také dovybavila potřebnými 
ochrannými pomůckami a ostatním potřebným materiálem.  

 
S dětmi se scházíme pravidelně každou středu od pěti hodin. Na kroužku 

pracují jako vedoucí Vladimír Dolejší, Martin Findeis, Jindřiška Skalová a od konce 
roku nově také Martin Štěpán a Jiří Syrovátka. V říjnu se mladí hasiči zúčastnily 
Orientačního běhu v Cholupicích a i přes to, že to pro většinu z nich byl první závod, 
umístili se na 7. a 8. místě. 

Celoročně se s dětmi připravujeme na soutěže v požárním sportu, loni se nám 
nepodařilo postavit družstvo na soutěž Plamen, po této zkušenosti jsme se pro 
letošní sezónu poučili a začínáme trénovat už nyní.  

O prázdninách se některé děti zúčastnili letního tábora Střela, na jehož 
pořádání spolupracujeme s hasiči z Cholupic a dalšími.  

Mladí hasiči byli účastníky všech pořádaných akcí v Lochkově, aktivně 
pomáhali s přípravami a také si užili všech soutěží a atrakcí. 

Chtěl bych poděkovat všem vedoucím mládeže za jejich činnost s dětmi a 
popřát mnoho úspěchů na všech soutěžích v letošním roce. 

 
  Na závěr mi dovolte poděkovat všem aktivním členům za organizaci všech 
akcí v uplynulém roce, kterých nebylo málo. Poděkování patří také všem kamarádům 
z okolních sborů a mnoha dalším, kteří nám pomáhají s organizováním akcí. Velký 
dík patří také naší městské části za skvělou spolupráci. Všem přeji mnoho úspěchů, 
štěstí a hlavně zdraví v letošním roce 2017. 
 
 
Eduard Veselík 
starosta SDH Praha - Lochkov 
 
 


