
ZPRÁVA 
O činnosti okresní odborné rady mládeže Plzeň – sever, předložená Shromáždění 

představitelů sborů dobrovolných hasičů v Kralovicích  13. listopadu 2010. 

  
Vážení zástupci sborů dobrovolných hasičů, přátelé hasiči, vážení hosté. 
 

Dovolte mi, abych Vás z pověření odborné rady mládeže seznámil se zprávou o 

činnosti na úseku mládeže našeho okresu v uplynulém roce. 

V březnu letošního roku proběhla na konferenci vedoucích MH a dorostu, volba nové 

odborné rady mládeže, která v současné době pracuje ve složení Kateřina Müllerová, 

Milan Hamata, Kamil Hanus, Tomáš Polcar, Vítězslav Genttner, Jan Suchý a Jaroslav 

Frána. 

Jednání rady probíhala pravidelně dle plánu práce. Všichni členové rady se jednání 

zúčastňují nebo jsou řádně omluveni. Malým nedostatkem činnosti této rady je nepředání 

zápisů z některých jednání na OSH, chybějící zápisy budou doplněny. Ustanovením stálé 

zapisovatelky, byla možnost opakování podobného prohřešku eliminována na minimum.  

Při hodnocení bych se rád věnoval nejprve postupovým soutěžím mladých hasičů a 

dorostu.  

38. ročník hry Plamen byl zahájen v Ledcích 10. října 2009 za účasti 45 družstev.      

V jarním kole 38. ročníku hry Plamen, které se konalo opět v Dolním Hradišti, startovalo 

v kategorii mladších 25 družstev a v kategorii starších se jarního kola zúčastnilo 14 

družstev.  Po spanilé jízdě, kdy první místo nezískali pouze ve dvou disciplinách, se 

vítězem okresního kola stali mladí hasiči z Nevřeně. V mladší kategorii se z vítězství 

radovalo družstvo Manětína. Vítězné družstvo starších jelo reprezentovat náš okres na 

krajskou soutěž do Klatov.                 

Oranžové družstvo z Nevřeně na krajském kole Plamene v Klatovech dokázalo, že 

výsledky reprezentací okresu Plzeň – sever v letech 2008 a 2009 nebyly náhodné, ale jsou 

odrazem soustavné a precizní práce s mladými hasiči na našem okrese. Cestou od vítězství 

k vítězství, kde své soupeře v některých disciplinách poráželi rozdílem třídy stanuli na 

stupni nejvyšším. Nejinak tomu bylo i v běhu na 60 metrů jednotlivců,  kde Adéla 

Vébrová a Karolína Genttnerová získaly 1. a 3. místo. V kategorii chlapců si medaile 

rozdělili Vojta Šebek, Roman Petrás a Marek Panský.  Nevřeňáci si tak zaslouženě 

vybojovali postup na MČR do Litomyšle. 

9. října v Ledcích odstartoval závodem požárnické všestrannosti a štafetou požárních 

dvojic již 39. ročník hry Plamen. Za účasti 46 hlídek. V kategorii starších je ve vedení 

Nevřeň stejně jako v mladší kategorii, kde se o prvenství dělí s mladými hasiči z Obory.  

VIII. ročník Memoriálu Vendulky Fránové se konal 9. května jako součást hasičského 

víkendu. Memoriál si za dobu své existence získal příznivce ve všech koutech republiky. 

V kategorii dorostenek se vítězkou stala Kateřina Kloudová z SDH Heraltice a mezi 

dorostenci zvítězil David Dopirák z SDH Holýšov. Nejúspěšnější z našeho okresu byly 

Věra Šuchmanová z Úněšova na 7. místě a Michal Bulín z Horního Hradiště na místě 14. 

V hodnocení družstev, za nejnižší součet časů pěti závodníků, obhájily vítězství 

dorostenky z Petrovic. V kategorii dorostenců si pohár vybojovalo družstvo SDH 

Karlinky. 

Krajskou soutěž dorostu v letošním roce pořádalo 19. června naše okresní sdružení 

v areálu 33. základní školy na Skvrňanech. Soutěž se podařilo zajistit na úrovni, kterou si 



krajské kolo zaslouží. A tak největším nedostatkem, který však netrápí jen náš kraj, 

zůstává malý zájem závodníků v této kategorii. Tři družstva dorostenek, tři družstva 

dorostenců a třicet jednotlivců, to je výčet účastníků krajského kola dorostu. Nás mohou, 

stejně jako v létech minulých, těšit úspěchy našich reprezentantů. Družstvo dorostenců 

z Obory se poučilo z loňské zkušenosti a vítězstvím si zajistilo postup na MČR.                

V kategorii dorostenek si třetí místo připsaly dorostenky z Manětína, vítězství a postup na 

MČR stejně jako v roce 2009 patřil dorkám z Úněšova. Rovněž z prvního místa v kategorii 

jednotlivců postoupila na mistrovství Markéta Brunclíková z SDH Mrtník. 

MČR hry Plamen a dorostu se konalo na počátku prázdnin v Litomyšli. Plzeňský kraj 

v kategoriích družstev reprezentovali pouze zástupci z našeho okresu. Mladí hasiči 

z Manětína, družstvo dorostenek z Úněšova, dorostenci z Obory a v kategorii jednotlivců 

Markéta Brunclíková z Mrtníka. 

V tradičně silné konkurenci kolektivů mladých hasičů, získaly Nevřenští po 

vyrovnaném výkonu skvělé 3. místo. Vítězem 38. ročníku hry Plamen se stalo družstvo 

SDH Měník z kraje Královehradeckého.    

V soutěži dorostu si vítězství mezi družstvy vydojovaly dorostenky z Ivanovic na 

Hané kraj Jihomoravský. Dorostenky z Úněšova skončily na 4. místě a zároveň 

vybojovaly trofej za nejrychlejší požární útok. Mezi  dorostenci bylo nejlepší družstvo 

SDH Zbožnov z kraje Pardubického, dorostenci z Obory po vyrovnaném boji o příčky 

nejvyšší získali stříbrnou medaili. Ani Markéta Brunclíková která startovala v kategorii 

jednotlivkyň se neztratila a v celkovém hodnocení  získala  5. místo.  

Dalším bodem k hodnocení je vzdělávání vedoucích. V březnu 2010 se konalo 

školení pro získání III. kvalifikačního stupně MINIMUM. Tento kurz probíhal v Hasičské 

zbrojnici v Kralovicích, někteří vedoucích využili toto školení k obnovení nebo zvýšení 

kvalifikace. Mimo školení proběhly dva tradiční informativní aktivy pro vedoucí MH a 

dorostu stejně jako v předchozích letech koncem dubna a první víkend v září. Mimo 

začínajících kolektivů je ve všech SDH minimálně jeden proškolený vedoucí.  Celkový 

počet vedoucích registrovaných u OSH se pohybuje mezi 90 – 100 vedoucími, s ohledem 

na ukončení činnosti, obnovu či získání kvalifikace. 

Poslední hodnocenou akcí je již tradiční seriál soutěží o Pohár rady mládeže.     

VIII. ročník se konal opět za finančního přispění firmy Seaspol s.r.o., která je generálním 

sponzorem poháru rady mládeže. Do VIII. ročníku PORM bylo zařazeno 10 soutěží, 

kterých se zúčastnilo více jak 2500 soutěžících. Vzrostla kvalita týmů a zlepšili se i jejich 

výkony. V celkovém pořadí zvítězili v obou kategoriích mladí hasiči z Nevřeně. 

Závěrečné vyhodnocení POORM proběhne 27. listopadu na slavnostním setkání 

v Manětíně. Pevně věřím, že toto vyhlášení proběhne ke spokojenosti mladých hasičů, ale 

také všech význačných hostů,  kteří se jej zúčastní.  

Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem kolektivům i jednotlivcům, kteří náš 

okres reprezentovali na soutěžích všech úrovní. Všem pořadatelům soutěží mládeže, nejen 

těch zařazených do poháru ORM. Zvláštní poděkování patří SDH v Dolním Hradišti a na 

Horní Bělé za pomoc při zajištění soutěží hry Plamen. HZS Plzeňského kraje za pomoc při 

zajištění Memoriálu Vendulky Fránové. V neposlední řadě děkuji všem sborům 

dobrovolných hasičů, kteří zareagovali na výzvu o pomoc při zajištění krajské soutěže 

dorostu.  

 

Zpracoval Jaroslav Frána, náměstek starostky OSH a vedoucí OORM 

  


