
Diskuzní příspěvky z konference vedoucích mládeže konané 1. 3. 2015 v Oboře : 
 
Frána J. 
- zhodnocení a uzavření školení vedoucích MH. Konstatoval, že kvalita znalostí vedoucích se 

snižuje. Nechce ani vědět, jak probíhá plnění odznaků odborností, když kolikrát sám vedoucí 
nezná základy. 

 
Slach P.  
- vyjadřuje nespokojenost s prací rady poháru 
- dále zmiňuje špatné vystupování rozhodčího disciplíny Jardy Frány na soutěži v Manětíně, kde 

křičel na děti a vedoucí nezkušených kolektivů. Myslí si, že je to špatně. Vedoucí pouze 
koukají, bojí se cokoliv říct. 

- Žádá vysvětlení k odjezdu a důvodu vystupování Jardy Frány sobotní ráno na aktivu vedoucích 
v H. Hradišti. Nikde neslyšel ani nenašel vysvětlení nebo omluvu. Chce vysvětlit, myslí si, že si 
ho všichni zaslouží. 

- Špatné vystupování vedoucích – jarní kolo Hry Plamen – noční život – opilého vedoucího tahají 
děti za nohu mezi stany – je to špatná vizitka a příklad pro děti. Všichni vedoucí se mají 
zamyslet, jaký dávají dětem příklad. 

 
Müllerová K.  
- Reakce na P.Slacha -   zastává se Jardy, leží na něm vše 
- Podpora začínajících kolektivů – stejný metr všude, připomíná H.Hradiště a kolektiv ze Žichlic, 

kde bylo na děti zbytečně křičeno 
- Chyby se určitě staly a musíme z nich poučit pro příště 
- Opilectví vedoucích – neví o koho jde a nevidí to tak (většinou je všude poslední) a ničeho 

podobného si nevšimla. 
 
Slach P. 
- Chce konkrétní vysvětlení k H. Hradišti 

 
Müllerová K. 
- Vysvětluje, že křičela A. Foldová (zametala vodu u kádě) a na děti po nepovedeném pokusu 

křičela (A. Foldová si to nepamatuje) 
 
Slach P. 
- Mělo se řešit hned na místě s rozhodčím disciplíny 
- Váží si Jardovo práce  

 
Volek J. 
- Podpora Jardy, vždy s ním nesouhlasí a dokáže mu to říct hned a vyřešit problém 
- Děkuje mu za odvedenou práci 

 
Polcar T. 
- Podpora Jardy, souhlasí s Jonášem 

 
Češka M. 
- Na podzimní kolo Plamen byl nařízen  1 rozhodčí/kolektiv, SDH Kožlany nedodali rozhodčí, ale 

zdravotníky zajišťující zdravotní službu. Ta není pouze o sezení, ale jsou vždy všude včas a 
provedou ošetření (všichni souhlasí) 

 
 



Jägerová E.  
- Neřešit co bylo, řešit vše hned na místě 
- Vracet se zpět je zbytečné 

 
Frána J. 
- Doplňuje svoji zprávu o poděkování všem reprezentantům z našeho okresu a zdravotníky – za 

všechny soutěže 
- Reakce P. Slach – na aktivu neustál svoji psychickou situaci, přeteklo to 
- ORM na jednání na H. Bělé nabídl svoji rezignaci, nebyla přijata 
- Pokud je vše velký problém – odstoupí 
 
Šlehofer  
- Přeje všem nově zvoleným hodně úspěchů a věří, že zkušenější budou předávat zkušenosti 

těm novým (zm) 
 
Foldová A. 
- Váží si práce ORM, vlastně všech, co odvádějí za práci pro děti a váží si jich i jako lidí 
- Teprve dnes slyšela Jardovo důvod odjezdu z H. Hradiště, dalo se řešit dříve 
- Všichni to děláme, protože nás to baví 
- Dávat dobré příklady dětem, těch špatných mají dost, zvážit zbytečné řvaní vedoucích na děti 
- Mrzí ji, že se incidentu v H. Hradišti nevyjádřil V. Opatrný, pokud tam něco bylo, měl jí to říct 

hned. Myslí si, že neřve, nesráží, spíš se snaží každého podporovat. Pokud bude řvát, chce 
hned upozornit a uklidnit. 

- Veřejně se omlouvá V. Opatrnému, dětem ze Žichlic a všem na koho řvala 
- Váží si práce vše, kteří chtějí pracovat. Říkejme si vše na rovinu a hned, bez komunikace to 

nejde 
- Děkuje stávající radě, VV OSH PS určuje a jmenuje vedoucího rady – několikrát opakuje 
- Poděkování všem vedoucím za práci s dětmi 
- Podporuje lepší zmapování činnosti přípravek na okrese, jak zaznělo ve zprávě 
- Všem drží palce, v případě zvolení starostkou slibuje podporu činnosti 
 
Opatrný V. 
- Děkuje za přednesení K. Müllerové 
- Dětem se útok nepovedl, voda tekla všude a Alena na ně řvala 
- Od teď bude vše řešit hned s rozhodčím na místě 

 
Volek J. 
- Je špatný z toho, že se nikdo musí zpovídat ze svých skutků, nejsme v kostele a nevidí důvod 

proč? 
- Jarda Frána je pro něj hlavně člověk, proč zpověď až teď? Proč si vše nevyříkat mezi 4 očima, 

nejjednodušší a nejrychlejší cesta 
- Volba vedoucích rad – doufá, že VV výbor bude mít dostatek zdravého rozumu a nepodlehne 

nátlaku jednoho funkcionáře   
 

Šlehofer  
- Nelíbí se mu, jak se někteří vedoucí chovají k dětem, jde jim pouze o výsledky a vše ostatní je 

pryč 
 
Pechát V. 
- Vytýká J. Fránovi, že ve zprávě zapomněl na Adélu Vébrovou, která byla mistryní ČR 60m př. 
- Dále plně souhlasí s Jonášem a jeho vyjádřením 


