
ZPRÁVA 

O činnosti okresní odborné rady mládeže Plzeň – sever, předložená shromáždění 
představitelů sborů dobrovolných hasičů konané v obci Koryta 27. listopadu 2021. 

Vážení hosté, zástupci sborů dobrovolných hasičů, přátelé hasiči. 

        Dovolte mi, abych Vás, seznámil se zprávou o činnosti na úseku mládeže našeho 
okresu v uplynulém roce. 

   Odborná rada mládeže pracuje od roku 2020, kdy proběhla volba nové rady ve 
složení: Lucie Benešová  SDH Horní Hradiště, Kateřina Müllerová SDH Obora, 
Václav Huspek SDH Úněšov, Jana Češková SDH Kožlany, Václav Opatrný SDH 
Všeruby, Tomáš Polcar SDH Horní Bělá, Lukáš Šafr SDH Manětín, Jitka Holá SDH 
Tučná, Kristina Klenovská SDH Zruč, Lukáš Kubík SDH Město Touškov, Roman 
Štěpánek SDH Nýřany a Jan Suchý SDH Ledce, který nahradil po víc jak 15. letech 
Jardu Fránu v pozici vedoucího rady mládeže. 

  Rok 2020 zasáhla celou Českou republiku rozsáhlá pandemie COVIDU -19 a 
spoustu soutěží nebylo již možné uspořádat. V roce 2020 byla zrušena spousta 
soutěží a jiných akcí v rámci nejen našeho okresu. Na dlouhou dobu se rada nemohla 
ani scházet, komunikace probíhala jen elektronicky a za pomocí telefonu. První 
velkou akcí byl podzimní aktiv vedoucích mládeže a dorostu  5.9.2020 v Líních. 
        Zahajovací kolo  se uskutečnilo 10. října 2020 na koupališti v Líních za účasti 
15 kolektivů mládeže. V daných kategoriích se zapojilo do soutěže  20 družstev 
mladších a 16 družstev starších. V mladší kategorii zvítězila Horní Bělá, druhé místo 
obsadilo Horní Hradiště a třetí byli Ledce. Mezi staršími skončila na třetím místě 
Horní Bělá, druhé místo obsadil Manětín a vítězem kategorie starších se stalo 
družstvo z Horního Hradiště. Bohužel naplánované jarní kolo bylo opět z důvodu 
pandemie okleštěno pouze o kategorii starších. Nakonec se soutěže zúčastnilo 12 
družstev a soutěžilo se pouze v PÚ. Vítězem se stal kolektiv z Horního Hradiště, na 
druhém místě skončil Manětín a na třetím místě skončila Horní Bělá. 
    Krajské kolo se konalo 5. 6. 2021 ve Stodě za účasti 6 družstev starších a bohužel 
opět okleštěno pouze na tři disciplíny. Zástupce našeho okresu SDH Horní Hradiště 
všechny disciplíny vyhrál a zaslouženě se probojoval na MČR. Po dvouleté pauze se 
vítězové krajských kol opět sešli na Mistrovství ČR hry Plamen, tentokrát na 
atletickém stadionu v Jihlavě ve dnech 26. -27.6. Celkem se na startovní čáru 
postavilo 15 družstev. Zástupce našeho okresu si nevedl vůbec špatně, o čem svědčí 
celkově krásné druhé místo. 
 
 
 
 
 
 



     Ve své zprávě nesmím zapomenout ani na dorost. Soutěž dorostu se na našem 
okrese odehrává v rámci Memoriálu Vendulky Fránové, který byl pro pandemickou 
situaci zrušen, a první velkou akcí pro dorost bylo krajské kolo dorostu, které se 
uskutečnilo 19. 6. 2021 v Tachově za účasti 30 jednotlivců v šesti kategoriích, třech 
družstev dorostenek a dvou družstev dorostenců. Okres Plzeň – sever reprezentovalo 
družstvo dorostenek a to SDH Úněšov a družstvo dorostenců SDH Manětín.  
Dorostenci z Manětína a dorostenky z Úněšova se stali vítězi krajského kola s právem 
reprezentovat Plzeňský kraj na MČR. 
        Mistrovství republiky se konalo začátkem července v Zábřehu. Družstvo 
dorostenců z Manětína získalo konečné 5 místo. Družstvo dorostenek z Úněšova 
získalo konečné třetí míst, když je o celkové vítězství připravila jediná chyba v 
testech. Jejich suverenitu na MČR ukázala disciplína 100 m s překážkami 
jednotlivkyň, kde děvčata získala všechna tři místa na stupních vítězů. I přes uvedené 
skutečnosti hodnotím účasti na MČR jako velmi zdařilou a chtěl bych poděkovat 
nejen soutěžícím a jejich vedoucím ale všem kteří je v jejich činnosti podporují za 
výbornou reprezentaci našeho okresu a Plzeňského kraje. 
 Družstvo dorostenek SDH Úněšov se mohlo v roce 2021 mohlo pyšnit i 
vítězstvím Šárky Hájkové v českém poháru na 100 m jednotlivkyň mezi staršími 
dívkami. A zejména účastí svěřenkyně Pepy Saka na mistrovství světa v požárním 
sportu v chorvatském Čakovci, kde závodila slečna Lucie Ledvinová.  
    Jednou z aktivit ORM je vzdělávání rozhodčích a vedoucích mládeže. V září 
letošního roku se sjelo do KD Všeruby 100 vedoucích a instruktorů, kteří získali či si 
rozšířili kvalifikaci. V pátek bylo odsouhlaseno organizační zabezpečení již 50. 
ročníku hry Plamen a proběhlo hodnocení uplynulého ročníku. V sobotu došlo na 
samotné školení vedoucích, které vygradovalo samotnou zkouškou uchazečů v neděli 
o získání kvalifikace vedoucí II. a III.  
      Poslední velkou akcí na našem okrese bylo 9.10.2021 uspořádání zahajovacího již 
50. ročníku hry Plamen,které se uskutečnilo v Kožlanech za účasti 36 družstev 
mladých hasičů. Tradičně proběhly disciplíny štafeta požárních dvojic a závod 
požárnické všestrannosti. Ve velmi vyrovnané soutěži si vítězství vybojoval 
v kategorii starších Manětín, druhé bylo Horním Hradiště a třetí skončilo družstvo 
z Ledec, v mladší kategorii zvítězilo družstvo z Horní Bělé pronásledované druhým 
družstvem z Ledec a třetím z  Horního Hradiště. 
 
 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 vašich sborech s mládeží pracují. Jejich práce je velmi obětavá a málokdy oceněná 
dle zásluh. 
 
Děkuji za pozornost 
                                                                     Zpracoval Jan Suchý- vedoucí OORM PS 


