
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 42. ročníku hry Plamen se v letošním roce konalo ve Zbůchu. Jediným 

drobným nedostatkem ze strany pořadatelů byl sobotní odpolední déšť, který všichni 

přečkali bez úhony a tak mohla družstva zdárně soutěž dokončit. Veliké poděkování patří 

nejen Zbůšským hasičům ale celému okrsku Nýřansko který se na organizaci soutěže 

podílel. V soutěži svoje síly změřilo 19 družstev mladších a 15 družstev starších. Výsledky 

v jednotlivých disciplínách byly opět velmi vyrovnané. Všechna družstva bez rozdílu si 

zaslouží poděkování za vzorný přístup k soutěži, který spolu s výkonem rozhodčích 

přispěl ke zdárnému průběhu soutěže. Vítězství vybojovala družstva mladých hasičů 

z Horní Bělé a Manětína. Následovaných v mladší kategorii Oborským  „Áčkem“ na 2. 

místě a Všerubáky místě 3.  V kategorii starších získalo  druhé místo družstvo z Nevřeně a 

třetí místo opět Oborské Áčko. 

Vítěz okresního kola je zároveň reprezentantem na kole krajském. Od roku 2012 to 

platí pro obě kategorie. Letošní krajské kolo pořádalo naše okresní sdružení po diskusích 

nejen v naší OORM, ale především na úrovni kraje, bylo jako místo konání vybráno hřiště 

ve Všerubech. Ani této krajské soutěži se nevyhnuly nedostatky, především nedostatek 

toalet a nefunkční mobilní umývárny, které se v průběhu soutěže nepodařilo zprovoznit. 

Hygiena byla zajištěna v šatnách přímo na hřišti. Bohužel jejich kapacita není dostatečná 

pro takovouto akci. Ale jinak bylo hodnocení o které jsme požádaly všechna zůčastněná 

družstva veskrze pozitivní. Mladí hasiči z našeho okresu - Manětínští i Hornobělští získali 

v celkovém pořadí vítězství. Při vyhlášení výsledků bylo několik překvapení. Poháry za 

první tři místa ve všech disciplinách které spolu s medailemi pamětními listy věnovalo 

město Všeruby.  Finanční poukázka pro všechna družstva jejíž hodnota byla téměř 11 tisíc 

korun od firmy NET 4 GAS. A posledním překvapením byl putovní pohár pro vítěze 

v obou kategoriích který předal osobně hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs. Jeho 

přítomnost při závěrečném vyhodnocení dodala soutěži na důležitosti která jí právem 

náleží. 

43. ročník hry Plamen by zahájen 4. října v Horním Hradišti. V závodu požárnické 

všestrannosti a štafetě požárních dvojic změřilo své síly 26 družstev mladších, 17 starších, 

a tři družstva v kategorii – PŘÍPRAVKY. Průběžné pořadí po podzimním kole v kategorii 

mladších vede Horní Bělá následovaná družstvy Horního Hradiště na 2. místě a Všerubáky 

Oborským na místě 3. V kategorii starších je na prvním místě Manětín na druhém místě je 

družstvo z Horního Hradiště  a třetí místo obsadila Horní Bělá.  

Dorostenky a dorostenci měli možnost již po dvanácté změřit své síly při memoriálu 

Vendulky Fránové. Již počtvrté byla do závodu zařazena disciplina výstup na cvičnou věž 

dorostenců a od letošního roku nově i dorostenek. I když se této soutěže zúčastnilo pouze 

15 závodníků přesto měla dobrou úroveň. Z našeho okresu v této disciplině startovalo 10 



dorostenců a dorostenek. 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 44 dorostenek a 47 dorostenců. 

Soutěž byla v letošním roce rozdělena dle věkových kategorií nově zařazených do soutěží 

dorostu. Mezi dorostenkami si vítězství vybojovala Adéla Vébrová z Úněšova časem 

18,89. V kategorii dorostenců zvítězil Dominik Soukup ze Žebnice časem 16,92. 

Memoriál probíhal zároveň jako okresní kolo dorostenecké soutěže, účastí na memoriálu si 

tak družstva i jednotlivci mohla zajistit postup na krajskou soutěž dorostu. Této možnosti 

využilo družstvo dorostenek z Úněšova, a družstva Oborských a Žebnických dorostenců a 

dalších 15 soutěžících v kategorii jednotlivců. Dle postupového klíče, který byl opět 

otevřen všem zájemcům, se tak mohli zúčastnit krajské soutěže dorostu na atletickém 

stadionu Města Plzně. Na této soutěži nás reprezentovala všechna tři zmiňovaná družstva, 

v soutěži jednotlivců startoval z našeho okresu dorostenec Rudolf Malec z Křečova. A 

dorostenky  z Horní Bělé a Všerub. Vítězstvím si postup na MČR zajistili dorostenky 

z Úněšova dorostenci ze Žebnice a Rudolf Malec z Křečova. 

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

vrcholnou soutěž mládežnického požárního sportu hostilo Brno. Ve hře Plamen mladí 

hasiči z Manětína skončili těsně za medailovou pozicí ale 4. místo v republice je velkým 

úspěchem. Dorostenky z Úněšova omladili své družstvo a tím si vybrali na republice 

nováčkovskou daň a obsadili v cekovém pořadí 9. místo. Rudla Malec vybojoval 2. místo. 

Nejúspěšnějším zástupcem našeho okresu na MČR tak bezpochyby byli dorostenci ze 

žebnice kteří se stali mistry republiky a navíc získali trofej za nejlepší požární útok v roce 

2014. 

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 Hromnici. 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. S ohledem na to, že část kolektivů nemá žádného 

vedoucího s platnou kvalifikací přijala byli upraveny pravidla poháru OORM. Kolektiv 

jehož  vedoucí si v průběhu ročníku 2014 – 2015 nedoplní kvalifikaci nebude v tomto 

ročníku hodnocen. Od ročníku 2015 – 2016 družstva mladých hasičů jejichž vedoucí nemá 

řádnou kvalifikaci nebudou moci na soutěžích zařazených do POORM startovat.  

Tímto se dostáváme k poslední a pravděpodobně nejobsáhlejší činnosti ORM, jíž je 

tradiční seriál soutěží o Pohár odborné rady mládeže. Do XII. ročníku PORM bylo opět 

zařazeno 10 soutěží, kterých se zúčastnilo 87 družstev v obou kategoriích. Soutěží se tak 

zúčastnilo více jak 2500 soutěžících. Vzrůstá počet kvalitních týmů a zlepšují se i jejich 

výkony. V celkovém pořadí v kategorii mladších zvítězilo družstvo z Obory. V kategorii 

starších zvítězili mladí hasiči z Manětína. Závěrečné vyhodnocení PORM proběhlo 



minulou sobotu v kulturním domě v Hromnici za účasti významných hostů mezi nimiž 

byla i řada zasloužilých hasičů.  

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 Horní Hradiště a Zbůch 

za pomoc při zajištění soutěží hry Plamen. SDH Žichlice za zajištění školení vedoucích 

MH a 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 

byli 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 si 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 vyplývá z 

jejich povinností či funkce  

 

Děkuji vám za pozornost 

Zpracoval Jaroslav Frána náměstek starostky OSH Plzeň - sever. 


