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

sborů dobrovolných hasičů v Dolním Hradišti 16. listopadu 2013. 

  
Vážení hosté, zástupci sborů dobrovolných hasičů, přátelé hasiči. 
 

Dovolte mi abych Vás z pověření okresní odborné rady mládeže, seznámil se zprávou 
o činnosti na úseku mládeže našeho okresu v uplynulém roce. 

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

dorostu.  
Jarní kolo 41. ročníku hry Plamen po několika letech opět vrátilo sem do Dolního 

Hradiště. Soutěž byla kvalitně připravena bohužel selhalo počasí, ale tento nedostatek  
neměl vliv na úroveň soutěže na kterou jsme na našem okrese zvyklí.  Svoje síly v jarním 

kole změřilo 20 družstev mladších a 16 družstev starších. Ve velmi vyrovnaném závodě, 
kde v mladší kategorii rozhodl o vítězi čas požárního útoku, si vítězství vybojovala 

družstva mladých hasičů z Horního Hradiště. Následovaných v mladší kategorii 
Všerubáky na 2. místě a družstvem SDH Manětín na místě 3. kategorii starších získal 
druhé místo Manětín a třetí místo Oborské Áčko. 

Vítěz okresního kola je zároveň reprezentantem na kole krajském. Od loňského roku 
to platí pro obě kategorie. Po vzájemné dohodě se Horní Hradiště vzdalo reprezentace 

v mladší kategorii a do krajského kola přihlásili družstvo starších. V mladší kategorii nás 
reprezentovali Všeruby. Spolupořadatelem krajského kola hry Plamen byl v letošní roce 

okres Domažlice.  Na velmi pěkném městském stadionu v Domažlicích probíhala soutěž 
s drobnými nedostatky, které byli připomínkovány VV kraje a KORM, v rámci směrnice 

hry Plamen. A především k naprosté spokojenosti vedoucích našich družstev tedy alespoň 
co se výkonů závodníků týče. Mladí hasiči z Horního Hradiště i ze Všerub získali první 

místo v krajském kole. Hradišťáci si tak zajistili účast na MČR v Jablonci nad Nisou.  
42. ročník hry Plamen by zahájen 12. října v Kožlanech. V závodu požárnické 

všestrannosti a štafetě požárních dvojic změřilo své síly 18 družstev v mladších, 21  
starších, a dvě družstva v kategorii – PŘÍPRAVKY.  Průběžné pořadí po podzimním kole 
v kategorii mladších vede Horní Bělá následovaná Oborským áčkem  na 2. místě a béčkem 

na místě 3. V kategorii starších je na prvním místě Nevřeň o druhé a třetí místo se dělí 
družstva Horního Hradiště a Manětína, ale jak ukázaly předchozí ročníky družstva v obou 

kategoriích jsou velmi vyrovnaná a jarní kolo může pořadím pěkně zamíchat, takže se 
máme opět na co těšit.   

Dorostenky a dorostenci měli možnost již po jedenácté změřit své síly při 
memoriálu Vendulky Fránové.  

Potřetí byla do závodu zařazena disciplina výstup na cvičnou věž dorostenecké 
kategorie. Do tohoto závodu se přihlásilo 23 závodníků. Z našeho okresu v této disciplině 

startovali pouze dva zástupci z SDH Obora. Doufám že si tato disciplina najde své 
příznivce a bude se jí věnovat více dorostenců a od příštího roku i dorostenek.  

Do běhu na sto metrů překážek který je na memoriálu hlavní disciplinou se 
přihlásilo 64 dorostenek a 56 dorostenců. V soutěži družstev startovalo pět družstev 

dorostenek a dvě družstva dorostenců. Mezi dorostenkami si vítězství vybojovala Věrka 
Šuchmanová z Úněšova časem 18,80. V kategorii dorostenců zvítězil Tomáš Vlček z SDH 



Lhenice časem 16,57. Pohár za nejnižší součet časů závodníků v družstvu získali 
dorostenky z Úněšova a dorostenci z Bystřice nad Úhlavou.  

Memoriál samozřejmě probíhal zároveň jako okresní kolo dorostenecké soutěže, 
účastí na memoriálu si tak družstva i jednotlivci mohou zajistit postup na krajskou soutěž 

dorostu. Této možnosti využila družstva dorostenek z Úněšova a Ledec, družstvo 
Oborských dorostenců a dalších 11 soutěžících v kategorii jednotlivců. Dle postupového 

klíče který byl opět otevřen všem zájemcům, se tak mohli zúčastnit krajské soutěže 
dorostu v Tachově. 

Na této soutěži nás reprezentovala všechna tři zmiňovaná družstva, v soutěži 

jednotlivců startovali z našeho okresu pouze čtyři dorostenci Jan Bednář z Tlučné, Lukáš 
Matouš a Pavel Sova z Nevřeně a Rudolf Malec z Křečova. Celkově se soutěže zúčastnilo 

šest družstev a 19 jednotlivců. Dorostenci z Obory skončili na druhém místě, dorostenky 
z Ledec na místě 4. postup na MČR do Jablonce si prvním místem zajistili děvčata 

z Úněšova, rovněž 1. místem si postup zajistil i Rudla Malec, ze 3. místa postupoval Pavel 
Sova   

 
MČR probíhá již několik let první prázdninový týden, v letošním roce tuto 

vrcholnou soutěž mládežnického požárního sportu hostil Jablonec nad Nisou. 
Ve hře Plamen se mladí hasiči z Horního Hradiště získali trofej za vítězství v útoku 

CTIF a ve velmi vyrovnané soutěži 9. místo v celkovém pořadí. 
Dorostenky z Úněšov přišli nevydařeným požárním útokem o možnost získat další 

medaili z mistrovství republiky a skončili v celkovém pořadí na 4. místě. V soutěži 

jednotlivců získal Pavel Sova 28. místo a Rudolf Malec místo 13. 
 

Dalším bodem činnosti OORM je vzdělávání vedoucích. Systém je již několik let 
stále stejný.  V prvním čtvrtletí se koná dvoudenní kurz pro začínající vedoucí jehož cílem 

je především získání vědomostí ke splnění III. kvalifikačního stupně MINIMUM. Tento 
kurz probíhal v KD v Ledcích. Mimo proškolení nových vedoucích měli ti stávající 

možnost využít toto školení k obnovení nebo zvýšení kvalifikace. Jak je již dlouholetým 
zvykem mimo základního kurzu proběhly dva tradiční informativní aktivy pro vedoucí 

MH a dorostu. Tyto aktivy se konají vždy před jarním a podzimním kolem hry Plamen a to 
v místě konání těchto soutěží, všichni vedoucí tak mají možnost získat podrobné 

informace o prostorech ve kterých se bude soutěžit.  
Bohužel ne všichni vedoucí kolektivů a družstev dbají na řádnou obnovu svojí 

kvalifikace, která musí proběhnout minimálně jednou za dva roky. Evidence vedoucích je 
od loňského roku součástí evidence členů proto vás upozorňuji aby jste si v evidenci vaší 
členské základny zkontrolovali zda vedoucí vašeho kolektivu má platnou kvalifikaci.   

Celkový počet vedoucích registrovaných u OSH je k dnešnímu dni 131. 
Poslední a pravděpodobně nejobsáhlejší činností ORM je již tradiční seriál soutěží o 

Pohár odborné rady mládeže. Do XI. ročníku PORM bylo opět zařazeno 10 soutěží, 
kterých se zúčastnilo více jak 2500 soutěžících. Vzrůstá počet kvalitních týmů a zlepšují 

se i jejich výkony. V celkovém pořadí v kategorii mladších zvítězilo družstvo z Horního 
Hradiště a stalo se tak prvním družstvem v této kategorii které pohár vyhrálo pětkrát a 

proto přechází do jeho držení natrvalo.  V kategorii starších zvítězili mladí hasiči z 
Manětína. Závěrečné vyhodnocení PORM proběhlo minulou sobotu v kulturním domě 

v Hromnici za účasti mnoha významných hostů mezi nimiž byla i řada zasloužilých 
hasičů. 



Ze strany OORM je trochu opomíjenou činností práce přípravek nemyslím ty které 
se v rámci kolektivů mladých hasičů zapojují do soutěží hry Plamen případně soutěží 

Poorm. Všem je jistě známá činnost Karlovické přípravky vím o činnosti přípravky 
v Nekmíři a doufám že v činnosti z přípravkou pokračují v Blatnici. O to víc mne mrzí že 

tyto sbory nepředvedli svoji činnost na  festivalu přípravek který se konal na plzeňském 
náměstí. Nevím jestli to bylo špatnou propagací z naší strany či nevhodným termínem ale 

doufám že v příštím roce náš okres na tomto festivalu který se bude konat v Sušici nebude 
chybět.  

Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem kolektivům a jejich vedoucím za činnost 

které se s takovým nasazením věnují. Všem pořadatelům soutěží mládeže, nejen těch 
zařazených do poháru ORM. Zvláštní poděkování patří SDH Dolní Hradiště a Kožlany za 

pomoc při zajištění soutěží hry Plamen. SDH Ledce za zajištění školení vedoucích MH. 
SDH Žichlice za spolupráci při setkání MH našeho okresu. V neposlední řadě HZS 

Plzeňského kraje za pomoc při zajištění memoriálu Vendulky Fránové.  A samozřejmě 
všem členům SDH kteří práci s mládeží ve svém sboru podporují. 

 
 

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

Uplynulý rok pracovala Okresní odborná rada mládeže ve složení Kateřina 
Mullerová, Milan Hamata, Kamil Hanus, Tomáš Polcar, Vítězslav Genttner, Jan Suchý a 
Jaroslav Frána.  

Jednání rady probíhali dle plánu práce. Všichni členové rady se jednání zúčastnili 
nebo bili řádně omluveni. Zápisy z jednání jsou v nejkratším možném termínu 

zveřejňovány na webových stránkách OSH, případně rozesílány přímo vedoucím 
kolektivů MH. Všichni členové OORM si své úkoly plní svědomitě a v určeném termínu, 

proto musím hodnotit jak práci jednotlivých členů tak rady mládeže jako velmi dobrou. 
Závěrem bych se rád jménem všech členů okresní odborné rady mládeže a především 

jménem svým omluvil Vám i funkcionářům na všech úrovních od SDH přes okrsky až po 
okresní sdružení. Za to že vás neustále obtěžujeme s žádostí o pomoc při zajištění akcí 

především okresních soutěží mladých hasičů.  
Věřím že se každému dobře poslouchá pokud jsou ve zprávě zmiňovány úspěchy dětí 

a dorostu, na krajské či republikové soutěži, ale porovnejte s i se svým svědomím co jste 
právě Vy, váš sbor, či okrsek pro tento úspěch udělali. Bohužel stále častěji slyším od 

vedoucích že jim jejich vlastní sbor výrazně v práci s mládeží pomáhá důkazem toho je že 
v některých sborech nejsme schopni nalézt jednoho člověka, který by se zúčastnil soutěže 
jako rozhodčí. 

I přes nedostatky, které jsem zmínil hodnotím činnost na úseku mládeže jako velmi 
dobrou a to hlavně díky obětavosti hrstky lidí kteří této práci dávají vždy víc než vyplívá 

z jejich povinností či funkce 
 

Děkuji vám za pozornost   
 

Zpracoval Jaroslav Frána náměstek starostky OSH Plzeň - sever. 
 


