
ZPRÁVA 

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

představitelů sborů dobrovolných hasičů konané v obci Výrov - Hadačka   

 12. listopadu 2016.  
   

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.  

  Odborná rada mládeže v uplynulém období pracovala ve složen Lucie 

Slachová SDH Horní Hradiště, Kateřina Müllerová SDH Obora, Barbora Saková 

SDH Úněšov, Jana Češková SDH Kožlany, Eva Jägerová SDH Tlučná, Václav 

Opatrný SDH Žichlice, Tomáš Polcar SDH Horní Bělá, Jan Suchý SDH Ledce, 

Vítězslav Genttner SDH Nevřeň, Kamil Hanus SDH Manětín a Jaroslav Frána SDH 

Všeruby. 

 Jednání a akce ORM se řídily plánem činnosti a jednotliví členové se na 

splnění úkolů podíleli dle svých možností.  

Prvním bodem činnosti je vzdělávání vedoucích. V průběhu roku se konaly 

tři akce. Školení k získání, obnově či zvýšení kvalifikace v hasičské zbrojnici 

v Kralovicích, porada k jarnímu kolu pod lípami v Trnové. A školení v září při 

přípravě nového ročníku hry Plamen v  Nevřeni, zpestřené návštěvou 

kaolinového dolu. Celkem se těchto tří akcí zúčastnilo téměř 160 vedoucích. 

V systému vzdělávání vedoucích bude naše OORM pokračovat i nadále, navíc 

máme v příštím roce v plánu školení rozhodčích soutěží mladých hasičů. 

Nejdůležitější akcí v průběhu ročníku je okresní kolo hry Plamen. Pro jarní 

kolo byla po dohodě vybrána opět Trnová. Závěrečného kola 44. ročníku hry 

Plamen se zúčastnilo  dvacet dva družstev mladších a třináct družstev starších. 

Vítězi se stali v kategorii mladších mladí hasiči z Horního Hradiště a v kategorii 

starších děvčata a chlapci z SDH Manětín. Vítězství si obě družstva zopakovala i 

na krajském kole v Rokycanech. Manětínští si tak opět zajistili postup na 

Mistrovství ČR ve hře Plamen tentokrát do Českých Budějovic. Na toto 

mistrovství v Manětíně jistě nikdo nezapomene. Po nepřehledné situaci, kdy si 

již mysleli, že jsou vítězi republiky, došlo k opakování pokusu požárního útoku 

SDH Prostřední Bečva a pět setin vteřiny, o které je toto družstvo předběhlo, 

v požárním útoku, stálo mladé hasiče z Manětína titul mistrů republiky. Druhé 



místo v celkovém pořadí bylo ještě doplněno titulem mistryně republiky na 60 

metrů překážek pro Zuzku Šafrovou.  

45. ročník byl zahájen branným závodem a štafetou požárních dvojic         

8. října v Nevřeni. Za účasti šestnácti družstev starších, dvaceti šesti mladších a 

čtyř družstev přípravky. 

Otázkou v pořádání okresního kola stále zůstává, kdo bude ochoten 

uspořádat jarní soutěž. Rádi bychom, abyste ve svých sborech tuto možnost 

projednali. 

Další oblastí mládeže je práce s dorostem.  Již třináctý ročník Memoriálu 

Vendulky Fránové byl poznamenán nižší účastí závodníků. Ve výstupu na 

cvičnou věž jich startovalo 20 v pěti kategoriích. V běhu na 100 metrů se do šesti 

kategorií rozdělilo 53 závodníků, z nichž 34 bylo z našeho okresu. Celkovými 

vítězi se stali Kačka Vébrová a Daniel Tauchen. Memoriál se zároveň konal jako 

okresní kolo dorostu OSH Plzeň – sever. Práva postupu na krajské kolo využila 

družstva z Úněšova a Žebnice. To byla také jediná družstva na krajském kole 

v Horšovském Týně. V kategorii jednotlivců startovalo na krajském kole 40 

závodníků, náš okres jich reprezentovalo sedm. S výbornými výsledky: 

Mladší dorostenky – Naďa Smejkalová – Všeruby – 4. místo 

Střední dorostenky – Jana Třeštíková – Horní Bělá – 3. místo 

- Martina Krejčová – Horní Hradiště – 1. místo 

Mladší dorostenci – Jiří Kupka – 6. místo 

- Michal Třeštík – 4. místo  

- Jan Nový – 2. místo – všichni Horní Bělá 

Starší dorostenci – Lukáš Kříž – Obora – 1. místo 

Z uvedeného vyplývá, že na mistrovství republiky dorostu jsme měli čtyři 

zástupce. V soutěži jednotlivců ve svých kategoriích získali Martina Krejčová i 

Lukáš Kříž shodně 11. místo. V soutěži družstev dorostenci ze Žebnice obsadili    

8. místo. Dorostenky z Úněšova vybojovali druhé místo. Tento úspěch byl ještě 

podpořen vítězstvím Kateřiny Vébrové v běhu na 100 metrů překážek. 

Potvrzením kvalit našich dorostenců je i účast Kačky Vébrové a Michaely 

Jandové na mistrovství světa dorostu a zařazení Kateřiny do reprezentačního 

družstva dorostenek i pro příští sezonu. 



Poslední a nejobsáhlejší aktivitou je pohár okresní odborné rady mládeže. 

Do 14. ročníku bylo zařazeno 11 soutěží s nejrůznějším zaměřením.  Od 

tradičních disciplín hry Plamen, přes střelbu až po disciplíny bez hasičské 

tématiky. Tato rozmanitost jistě přispívá k oblíbenosti soutěží, a tím se stále 

zvyšujícího počtu účastníků. Minimálně jedné soutěže se v uplynulém ročníku 

zúčastnilo 89 družstev mladých hasičů. Výsledky z jednotlivých soutěží i celkové 

pořadí lze najít na webu OSH, případně se můžete zúčastnit slavnostního 

vyhlášení této soutěže v Manětíně 19. listopadu.  

Vážení hosté, zástupci sborů dobrovolných hasičů, přátelé hasiči.  

Závěrem bych rád z tohoto místa poděkoval všem, kteří se podíleli na 

přípravě soutěží mladých hasičů či organizaci školení jejich vedoucích. 

Poděkování patří reprezentantům našeho okresu, ať na krajských či 

republikových soutěžích. V neposlední řadě prosím předejte poděkování všem 

vedoucím mladých hasičů, kteří ve vaši sborech s mládeží pracují. Jejich práce je 

velmi obětavá a málokdy oceněná dle zásluh.  

 Děkuji za pozornost  

 

Zpracoval Jaroslav Frána 

náměstek starostky OSH PS 

 


