
  

Zpráva o činnosti okresní odborné rady mládeže předložená Shromáždění 

představitelů v Horní Bělé 16. listopadu 2019 

Vážení hosté, členové VV, zástupci SDH. 

Okresní odborná rada mládeže pracovala ve složení Lucie Benešová SDH Horní Hradiště, Kateřina 

Müllerová SDH Obora, Barbora Saková SDH Úněšov, Jana Češková SDH Kožlany, Eva Jägerová SDH Tlučná,  

Václav Opatrný SDH Všeruby, 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 řádově řídili plánem činnosti. Většina členů se podílela na činnosti rady dle 

svých možností. Bohužel rada má i takové členy, kteří se do práce nezapojují ani po několika urgencích. 

Toto je třeba mít na paměti při výběru nových kandidátů pro volbu v roce 2020.   

Nyní k samotné činnosti proběhlo několik akcí na úseku vzdělávání vedoucích a rozhodčích mládeže.  

Školení nových vedoucích a zvýšení kvalifikace – Kozolupy – 85 účastníků  

Jarní aktiv vedoucích – Mrtník pro přípravu jarního kola 

Školení rozhodčích soutěží mládeže – Všeruby – 16 účastníků z toho pět nových rozhodčích 

Podzimní setkání – příprava nového ročníku – Tlučná 

Na tomto místě je třeba poděkovat všem sborům a jejich členům za spolupráci při organizování těchto akcí.  

 

Jednou z oblastí mládeže je práce s dorostem.  Tato oblast je ve všech krajích problematická a 

Plzeňský kraj co do počtu dorostenců zapojených do postupových soutěží patří k těm slabším. Ani náš okres 

není výjimkou i přesto že jsme v Plzeňském kraji jediným okresem, který měl v posledních několika letech 

na krajských kolech minimálně dvě družstva dorostu.   

Na sedmnáctém ročníku Memoriálu Vendulky Fránové startovalo ve výstupu na cvičnou věž 46 

závodníků včetně kategorie žen. V běhu na 100 metrů startovalo 41 dorostenek a 53 dorostenců. Z nichž 36 

bylo z našeho okresu. Memoriál se zároveň konal jako okresní kolo dorostu OSH Plzeň – sever. Práva 

postupu na krajské kolo využila družstva z Úněšova, Horní Bělé a Manětína. Mimo našich družstev se 

krajského kola v Plzni, jejímž spolupořadatelem bylo okresní sdružení hasičů Rokycany, ještě zúčastnilo 

družstvo dorostenek z Hluboké OSH Domažlice. V kategorii jednotlivců startovalo na krajském kole 45 

závodníků, náš okres reprezentovalo pět závodníků 

Střední dorostenky – Barbora Henžlíková – Obora – 8. místo   

Starší dorostenky – Štěpánka Kleinová – Obora – 3. místo 

Mladší dorostenci – Ondřej Šiška – 2. místo , Matěj Kapr – 1. místo oba Horní Bělá 

Starší dorostenci – Jakub Švejkovský – Manětín – 7. místo 

V soutěži družstev se pořadí oproti předchozímu roku prohodilo, vítězství si vybojovali dorostenci z 

Horní Bělé dorostenci z Manětína brali místo druhé. Dorostenky z Úněšova obhájili vítězství v krajském 

kole.  

MČR dorostu v letošním roce proběhlo jako samostatná soutěž ve Svitavách. Ondřej Šiška, který se 

MČR zúčastnil, za zraněného Matěje Kapra získal místo sedmé. Dorostenci z Horní Bělé premiéru na MČR 

díky nepovedenému požárnímu útoku proměnili v místo osmé. Na požárních útocích se nedařilo ani 

Úněšovským dorostenkám a 11. místo na této disciplíně je odsunulo o pouhý jeden bod na místo druhé 

v celkovém pořadí. 

Nesmím zapomenout na reprezentaci našeho okresu na MČR ve výstupu na věž dorostu v Ústí nad 

Labem. Mezi dorostenkami byly čtyři reprezentantky našeho okresu  

Mladší dorostenky – Anna Kleinová – 3. místo 

Střední dorostenky – Sára Kaprová – 4. místo 

Starší dorostenky – Zuzana Šafrová – 7. místo, Kateřina Vébrová – 3. místo 

Mezi dorostenci nás reprezentoval v kategorii mladšího dorostu Matěj Kapr – 7. místo 



Pro úplnost bych rád zmínil účast Kačky Vébrové, Sáry Kaprové a Aničky Kleinové na mistrovství světa 

v požárním sportu v ruském Saratově, kde reprezentační družstvo dorostenek zvítězilo v požárním útoku a 

v celkovém pořadí získalo 2. místo. 

 

Nejobsáhlejší akcí v průběhu ročníku bylo okresní kolo hry Plamen. Jarní část 47. ročníku se konalo 

ve sportovním areálu Brabcovna v Mrtníku za podpory nejen místního sboru, ale i větší části okrsku Dolní 

Bělá. V kategorii starších po napínavém souboji zvítězilo družstvo SDH Manětín a v mladší kategorii 

družstvo mladých hasičů z Horního Hradiště. Obě družstva proměnila účast v krajském kole v Domažlicích 

ve vítězství.  

MČR hry Plamen se po několika letech vrátilo do Vlašimi. Družstvo z Manětína bylo určitě jedním 

z favoritů soutěže. Bohužel úvodní disciplína ZPV se nevydařila dle představ: jedenácté místo, ale již při 

další disciplíně došlo k vzestupu, PÚ CTIF 1., Š CTIF 5., 4x60m 4., ŠPD a PÚ 2. místo, tyto vyrovnané výkony 

je v celkovém pořadí vynesli k obhajobě titulu Mistrů republiky. 

V říjnu byl zahájen 48. ročník hry Plamen ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů v Tlučné za 

účasti pěti družstev přípravky, 22 družstev mladších a 19 družstev starších. Soutěž proběhla za velmi 

pěkného počasí. V mladší kategorii se o první místo dělí družstva z Ledec a Horního Hradiště, v kategorii 

starších se po podzimním kole ujalo vedení mladí hasiči z Horního Hradiště. 

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci okresních kol jako pořadatelé nebo 

rozhodčí, za jejich chuť věnovat těmto aktivitám svůj volný čas. HZS Plzeňského kraje děkuji za spolupráci 

při zajištění soutěží, především Memoriálu Vendulky Fránové. Zároveň bych rád poděkoval všem 

sportovcům a jejich vedoucím za vynikající reprezentaci našeho OSH, a ještě jednou pogratuloval k 

dosaženým úspěchům. 

Jistě se v činnosti s mládeží v jednotlivých sborech i okrscích událo ještě mnohem více akcí, než 

které jsou v této zprávě zmíněny. Pevně věřím, že se žádný kolektiv mladých hasičů na našem okrese necítí 

odstrčen nebo opomíjen v jeho činnosti, protože jakákoli práce s mládeží, která se drží základní koncepce 

našeho sdružení má velký význam pro všechny hasiče a je třeba tuto tradici ve sdružení zachovat i přes 

nepřízeň, která v některých sborech vládne.  

Závěrem bych chtěl uvést na pravou míru několik informací, které se naším okresem šíří. Nejprve 

něco málo k volbám, které nás příští rok čekají. Na setkání vedoucích bylo dohodnuto, aby volba ORM 

proběhla v souladu s okrskovým systémem, tj. zástupce za každý okrsek. A úplně na závěr informace o mé 

osobě. Již několik let avizuji, že hodlám ukončit svoji činnost nejen ve výkonném výboru, ale i v okresní 

odborné radě mládeže. Do rady jsem byl zvolen v březnu 2002  -  po osmnácti letech práce v této radě jsem 

dospěl k přesvědčení, že je třeba, aby nastala změna. Druhým důvodem je moje zvolení do funkce 

místostarosty Města Všeruby. To jsou důvody, proč nehodlám v příštích volbách kandidovat do žádné 

funkce okresního sdružení hasičů.  

 

Děkuji Vám za pozornost, případné dotazy rád zodpovím v diskusi 

 

 

Jaroslav F r á n a                                                                  

náměstek starostky OSH PS, vedoucí OORM 

  
 


