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

sborů dobrovolných hasičů v Pňovanech 17. listopadu 2012. 

  
Vážení zástupci sborů dobrovolných hasičů, přátelé hasiči, vážení hosté. 

 

Dovolte mi abych Vás z pověření okresní odborné rady mládeže, seznámil se zprávou 

o činnosti na úseku mládeže našeho okresu v uplynulém roce. 

Okresní odborná rada mládeže i nadále pracuje ve složení Kateřina Mullerová, Milan 

Hamata, Kamil Hanus, Tomáš Polcar, Vítězslav Genttner, Jan Suchý a Jaroslav Frána. 

Jednání rady probíhají dle plánu práce. Všichni členové rady se jednání zúčastňují 

nebo jsou 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. 

 

 

Při hodnocení bych se rád věnoval nejprve postupovým soutěžím mladých hasičů a 

dorostu.  

Jarní kolo jubilejního 40. ročníku hry Plamen po mnoha letech konalo ve 

Všerubech. Za výrazné podpory města Všeruby, které jej zařadilo jako oficielní část oslav 

800 výročí první písemné zmínky o Všerubech. Za příznivého počasí si v příjemné 

sportovní atmosféře změřilo síly  26 družstev mladších a 14 družstev starších. Ve velmi 

vyrovnaném závodě, kde v obou kategoriích rozhodovali o vítězi až požární útoky, si 

vítězství v mladší kategorii vybojovalo družstvo mladých hasičů z Nekmíře, následované 

na druhém místě mladými hasiči z Horního Hradiště se stejným součtem bodů, ale bohužel 

horším požárním útokem. Třetí místo získalo družstvo SDH Manětín. V kategorii starších 

se z vítězství radovalo družstvo Horní Bělé, …….. bohužel jen do vynoření přívodního 

vedení z kádě bez našroubovaného sacího koše. Tato chyba posunula družstvo z Horní 

Bělé na třetí místo na místě druhém bylo opět Horní Hradiště a vítězem se ve starší 

kategorii stali mladí hasiči z Manětína. Součástí okresního kola jsou již několik let i 

nepovinné běhy na 60 metrů překážek, v době kdy se disciplina zařadila pravidelně na 

pořad soutěže bylo soutěžících něco málo přes třicet. V letošním roce se jejich počet 

poprvé přehoupl přes stovku. A samozřejmě se stoupajícím počtem soutěžících se zlepšují 

i jejich výkony.    

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

to platí pro obě kategorie. Krajská soutěž byla v letošní roce pořádána pouze pro plzeňský 

kraj a bylo rozhodnuto zařadit do soutěže i kategorii mladších. I přesto že jsem osobně byl 

zpočátku proti tomuto rozhodnutí musím uznat, že některé kolektivy v mladší kategorii 

předčili své starší kamarády a to nejen výkony ale také přístupem a disciplinovaností 

k průběhu soutěže. Soutěž se konala na stadionu 33. ZŠ v Plzni Skvrňanech za velmi 

pěkného počasí se  reprezentantům našeho okresu velmi dařilo. V běhu na 60 metrů 

překážek si odvezli v mladší kategorii Kateřina Vébrová první a Martina Koudelová třetí 

místo. V kategorii starších dívek vybojovala vítězství Lucie Hlousová a opět třetí místo 

Petra Koudelová. V kategorii starších chlapců získal Lukáš Matouš místo třetí. Družstva 



z Nekmíře i Manětína v celkovém pořadí zvítězila a Manětínští si tak zajistili postup na 

MČR do Sokolova. 

41. ročník hry Plamen by zahájen 13. října v Tlučné. V závodu požárnické 

všestrannosti a štafetě požárních dvojic změřilo své síly 26 družstev v mladších a 20  

starších. V nově vyhlášené kategorii - PŘÍPRAVKY - startovala čtyři družstva z Chrástu, 

Obory a Všerub.  Průběžné pořadí po podzimním kole v kategorii mladších vede Horní 

Hradiště A následované na 2. místě družstvem z Nekmíře a na třetím místě družstvy 

Manětína a Všerub. V kategorii starších je na prvním místě opět družstvo Horního 

Hradiště, před Oborou a Manětínem, ale jak ukázaly předchozí ročníky družstva v obou 

kategoriích jsou velmi vyrovnaná a jarní kolo může pořadím pěkně zamíchat, takže se 

máme opět na co těšit.   

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

Vendulky Fránové. Termín letošní soutěže byl po dohodě posunut na závěr května a 

pořádán opět jako součást hasičského víkendu na stanici HZS Plzeň Košutka. Memoriálu 

předcházeli dvě prestižní soutěže v pátek Memoriál Milana Kružíka a v sobotu Plzeňská 

stovka. Desátého ročníku soutěže v běhu na 100 metrů překážek se zúčastnilo 74 

dorostenců a 62 dorostenek, ze 33 sborů dobrovolných hasičů v rámci celé republiky. 

Z našeho okresu startovalo celkem 38 soutěžících nejúspěšnějšími byli Věrka Šuchmanová 

z SDH ÚNĚŠOV na 1. místě. A Jakub Gross z SDH Žebnice startující za družstvo 

dorostenců z Obory na místě devátém. 

Již druhého ročníku závodu ve výstupu na cvičnou věž dorostenecké kategorie. 

Pořádaného v rámci memoriálu Vendulky Fránové se zúčastnilo ve třech vypsaných 

kategoriích 17 závodníků z toho 2 z našeho okresu.  

Krajská soutěž dorostu se konala rovněž na stadionu 33. ZŠ v Plzni Skvrňanech. Pro 

dlouhodobý nízký počet družstev i jednotlivců v této kategorii, je krajské kolo otevřené 

všem registrovaným závodníkům v rámci Plzeňského kraje. I přes tuto skutečnost 

startovalo pouze sedm družstev a sedmnáct jednotlivců. Náš okres reprezentovalo družstvo 

dorostenek z Úněšova, dorostenci z Obory a Nekmíře, a v kategorii jednotlivců Lucie 

Koudelová z Nekmíře a Kristýna Převorová ze Všerub. V soutěži jednotlivců skončila 

Lucka na 4. místě a Kristýna na místě sedmém. Mezi družstvy dorostenek nenechali 

děvčata z Úněšova nikoho pochybovat o tom kdo má jet na MČR do Sokolova postup si 

zajistili vítězstvím ve všech disciplínách soutěže. V kategorii družstev dorostenců, Oboráci 

obhájili potřetí krajské vítězství a postoupili na mistrovství republiky, družstvo z Nekmíře 

jim bylo důstojným soupeřem a z krajské soutěže si díky nejrychlejšímu požárnímu útoku 

odvezlo pohár za druhé místo.  

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

příznivci požárního sportu mládeže shlédnou tuto akci v nedalekém Sokolově. 

Ve hře Plamen se mladí hasiči z Manětína zapsali do historie této soutěže vítězným 

časem závodu požárnické všestrannosti.  Čas který je získán během po trati dlouhé 

přibližně tři kilometry  a sbíráním trestných minut na šesti stanovištích, by sám o sobě tak 

zajímavý nebyl, kdyby ve stejném čase nedoběhla hned dvě družstva.  V celkovém pořadí 

získali Manětínští pěkné čtvrté místo. 

Obora a Úněšov byli na soutěži dorostu družstvy s největším počtem fanoušků a to 

především zásluhou Oborských hasičů kterých nejen z obce ale také z tábora na obořici 

přijeli plné dva autobusy černo modré dresy Obory tak zaplnily třetinu tribuny a svým 

povzbuzováním hnali obě družstva k lepším výkonům. Kamarádi na stadionu i díky této 

podpoře dosáhli na medaile. Dorostenky z Úněšova si vybojovali stříbro v celkovém 



pořadí a bronz v požárním útoku. Dorostenci z Obory svou třetí účast na MČR proměnily 

v bronzové medaile v celkovém pořadí a získali rovněž bronz za požární útok. 

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 Oboře. Mimo proškolení nových vedoucích měli ti stávající možnost 

využít toto školení k obnovení nebo zvýšení kvalifikace. Jak je již dlouholetým zvykem 

kromě 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. 

Mimo začínajících kolektivů je ve všech SDH, které mají řádně registrovaný kolektiv 

minimálně jeden proškolený vedoucí.  Celkový počet vedoucích registrovaných u OSH je 

k dnešnímu dni 133. 

Poslední a pravděpodobně nejobsáhlejší činností ORM je již tradiční seriál soutěží o 

Pohár odborné rady mládeže. Do X. ročníku PORM bylo opět zařazeno 10 soutěží, kterých 

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

výkony. V celkovém pořadí v kategorii mladších zvítězilo družstvo z Horního hradiště 

a v kategorii starších po čtvrté v řadě mladí hasiči z Nevřeně. Závěrečné vyhodnocení 

PORM proběhlo minulou sobotu za účasti Náměstka starosty SH ČMS Jaroslava Salivara, 

řiditele HZS PK Františka Pavlase a mnoha dalších významných hostů mezi nimiž byla i 

řada zasloužilých hasičů. 

Ze strany OORM je trochu opomíjenou činností práce přípravek nemyslím ty které 

se v rámci kolektivů mladých hasičů zapojují do soutěží hry Plamen případně soutěží 

Poorm. Nyní mám na mysli přípravky které pracují v různých SDH našeho okresu. 

Osobně vím o činnosti přípravky v Nekmíři velmi mě překvapilo vystoupení přípravky 

SDH Blatnice na krajském shromáždění v Nýřanech, samozřejmě chloubou našeho okresu 

je přípravka v Kralovicích jejichž vystoupení by mohlo sloužit jako vzor výcviku jednotek 

PO.  Jsme si tohoto nedostatku vědomi a budeme se snažit v příštím roce navázat s těmito 

kolektivy kontakt a být ji případně nápomocni v jejich činnosti.  

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 Všeruby a Tlučná za pomoc 

při zajištění soutěží hry Plamen. SDH v Obora za zajištění školení vedoucích MH. 

V neposlední řadě HZS Plzeňského kraje za pomoc při zajištění memoriálu Vendulky 

Fránové. A samozřejmě všem členům SDH kteří prási s mládeží ve svém sboru podporují. 

 

Vážení zástupci sborů dobrovolných hasičů, přátelé hasiči, vážení hosté. 

 

Uplynulý rok byl pro práci s mládeží významným nejen tím, že se konal jubilejní 40. 

ročník hry Plamen. Ale také významné soutěže pořádané naší OORM, dosáhli svého 

kulatého výročí. Je to až neuvěřitelné že pohár okresní odborné rady mládeže a memoriál  

Vendulky Fránové se v letošním roce konali již po desáté. Při přípravách všech akcí se 

ORM snažila zachovat standard ke kterému jsme se za dobu trvání zmiňovaných soutěží 

dopracovali. Ne vždy je to jednoduché, ve všech kolektivech mladých hasičů učíme děti že 

si navzájem mají pomáhat mají být zodpovědní a když dají slib mají ho dodržet. Bohužel 

stále častěji se u dospělých hasičů setkáváme s tím že tyto základní principy postrádají. 



Zdá se mi že funkcionáři všech úrovní od SDH přes Okrsky, okresní a krajská sdružení až 

k těm nejvyšším občas zapomínají, že s přijetím funkce do které se nechali zvolit, na sebe 

zároveň vzali povinnost obětovat něco ze svého pohodlí na úkor společné práce. To však 

do zprávy o činnosti mládeže nepatří ale každý by se měl zamyslet nad tím zda naší 

společné myšlence opravdu sává kolik může. 

 

Můžeme jen doufat že naší činností v kolektivech mladých hasičů si vychováváme 

důstojné nástupce kteří až přijde jejich čas převezmou okaz našich předchůdců se ctí. 

Spolupráce, kamarádství a vzájemná podpora mezi mladými hasiči napříč sbory 

dobrovolných hasičů se kterou se na jednotlivých akcích u  dětí setkávám je toho 

příslibem.  

 

Zpracoval Jaroslav Frána náměstek starostky OSH Plzeň - sever. 

 
 

 

 

 

 

 


