
ZPRÁVA 

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

představitelů sborů dobrovolných hasičů konané v obci Česká Bříza 25. listopadu 

2017. 

 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 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. 

V uplynulém roce proběhl 45. ročník Hry Plamen. Jarní kolo se konalo v 

Žichlicích za podpory nejen SDH ale i dalších sborů z okrsku Žichlice. Dvoudenní 

kolo se proběhlo na místním hřišti za velmi pěkného počasí. V kategorii starších 

se zúčastnilo 13 družstev a v kategorii mladších jich bylo 22. Vítězi okresního 

kola a reprezentanty našeho okresu na krajském kole se stalo družstvo mladších 

z Horního Hradiště a ve starší kategorii mladí hasiči z Manětína. Velmi 

vyrovnané výsledky mezi jednotlivými družstvy vedou i k vyhroceným situacím 

při soutěži především v řadách přihlížejících fanoušků. Pevně věřím, že boj o co 

nejlepší výsledek nepřinese nesváry mezi jednotlivá družstva a i nadále se naše 

soutěže budou odehrávat v přátelské atmosféře.  

Oběma družstvům se reprezentace na krajském kole v Tachově podařila 

proměnit ve vítězství. Výkony obou družstev byly více než přesvědčivé. Přičemž 

Manětín vyhrál všechny disciplíny a Horní Hradiště nezvítězilo pouze v požárním 

útoku.  

Zahájení 46. ročníku hry Plamen se konalo v říjnu ve Stýskalech. Za účasti 

44 soutěžních družstev. Při podzimním kole proběhli disciplíny ŠPD a ZPV v obou 

kategoriích zvítězili mladí hasiči z Horního Hradiště. 

Soutěž dorostu se na našem okrese odehrává v rámci Memoriálu Vendulky 

Fránové. Tato soutěž se konala 7. května na stanici HZS na Košutce, za účasti 

108 dorostenců a dorostenek v běhu na 100 metrů překážek. V disciplíně výstup 

na věž startovalo 60 závodníků a soutěž byla zařazena jako kvalifikační závod pro 



mistrovství republiky v této disciplíně, a to nejen pro dorost ale i pro kategorii 

ženy. 

Krajské kolo dorostu se letos konalo v Klatovech za účasti 48 jednotlivců 

v šesti kategoriích, třech družstev dorostenek a dvou družstev dorostenců. Což 

při počtu 8 závodníků v družstvu činí 88 účastníků soutěže. Okres Plzeň – sever 

reprezentovali v kategorii jednotlivců 3 dorostenky, 3 dorostenci, 1 družstvo 

dorostenek a 2 družstva dorostenců. Pokud si to spočítáte, tvořili zástupci 

našeho okresu třetinu startovního pole. Ve výsledcích krajské kolo pro náš okres 

dopadlo také velmi příznivě. Jana Třeštíková – Horní Bělá 7. místo, Štěpánka 

Kleinová 4. místo, Adéla Baslová 3.místo obě SDH Obora. David Nový Horní Bělá 

6. místo, Jakub Fanta Obora 4. Místo a vítězem v kategorii mladšího dorostu se 

stal Jiří Kupka z Horní Bělé. Dorostenci z Horní Bělé získali 2. místo. Dorostenci 

z Manětína a dorostenky z Úněšova se stali vítězi krajského kola. 

Mistrovství republiky se konalo začátkem července ve Zlíně. Mladí hasiči 

z Manětína v průběhu soutěže získali celkem tři druhá místa a to v ZPV, ŠPD a 

PÚ bohužel ve třech zbývajících disciplínách se jim tak nedařilo. Součet 27 bodů 

jim v celkovém pořadí vyneslo vynikající 3. místo. Obhájkyně titulu mistryně ČR 

v běhu na 60 metrů, překážek Zuzka Šafrová zaběhla výborný čas 12,97, v silné 

konkurenci tento čas stačil na páté místo. 

Jirka Kupka z Horní Bělé získal v kategorii mladších dorostenců 11 místo. 

Družstvo dorostenců z Manětína ve Zlíně převážně sbíralo zkušenosti a získalo 

místo dvanácté. Družstvu dorostenek z Úněšova se podařilo zvítězit ve štafetě 

4x100 metrů.  Bohužel nevydařený požární útok je stál nejen medaili ale i titul 

mistryň republiky pro rok 2017.  

I přes uvedené skutečnosti hodnotím účast 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. Doufám, že štěstí, které družstvům i jednotlivcům na MČR letos příliš 

nepřálo, si vyberou zástupci našeho okresu při účasti na MČR příští rok na 

domácí půdě v Plzni Skvrňanech. 

Jednou z aktivit ORM je vzdělávání rozhodčích a vedoucích mládeže. 

Školení rozhodčích soutěží MH a dorostu proběhlo za velmi malého zájmu ze 

strany členů našeho OSH ve Všerubech kurzem prošlo osm rozhodčích.  



V průběhu roku proběhla tři školení vedoucích. V březnu v kulturním domě 

v Hromnici se konalo školení vedoucích MH a dorostu k získání či rozšíření 

kvalifikace za účasti 78 vedoucích či instruktorů. Před jarním kolem proběhlo 

informativní setkání v KD v Žichlicích. Tradiční podzimní setkání vedoucích 

proběhlo při přípravách podzimního kola v hasičské zbrojnici ve Stýskalech. 

V několika posledních letech se ORM při přezkoušení přiklonila více k ústním 

zkouškám jednotlivých uchazečů, při nichž se dá zjistit nejen to, co vedoucí 

ovládá ale i úroveň kolektivu a sboru ve kterém pracuje.  

Největší aktivitou na úseku mládeže je seriál soutěží O pohár OORM. Do 

15. ročníku bylo zařazeno 11 soutěží poháru v průběhu roku se zúčastnilo 521 

družstev, což činí téměř 2800 závodníků. Nejvíce závodníků se prezentovalo na 

soutěži O pohár SDH Úněšov na opačném konci je soutěž O pohár SDH Manětín. 

Všechny soutěže ze strany pořádajících SDH byly zajištěny velmi kvalitně.  

V průběhu ročníku nebylo zaznamenáno vážnějších nedostatků jak ze 

strany pořadatelů, tak ze strany soutěžních družstev. Jedním z poznatků 

v průběhu ročníku bylo, že ne všichni vedoucí již pochopili nové rozdělení 

kategorií hry Plamen změněné již v roce 2015. Jako největší chybu OORM bych 

viděl pozdní rozeslání výsledků po soutěžích v Horní Bělé a Mrtníku. Bližší 

informace a celkové hodnocení si můžete vyslechnout v tomto sále, od 13 hodin 

zde proběhne vyhodnocení POORM na které jste všichni srdečně zváni.  

 Závěrem bych z tohoto místa chtěl poděkovat pořadatelům jednotlivých 

soutěží POORM. Vedoucím mladých hasičů i dorostu za obětovaný čas a 

především trpělivost kterou se svými svěřenci mají. 

Všem reprezentantům našeho okresu za dosažené úspěchy a výbornou 

reprezentaci. Zvlášť bych chtěl poděkovat sborům dobrovolných hasičů 

spolupracujícím s OORM na zajištění okresních akcí od školení vedoucích a 

rozhodčích až po pořádání okresních kol hry Plamen. Speciální poděkování patří 

panu Jaroslavu Randovi za zajištění počasí při podzimním kole ve Stýskalech. 

 

Vážení hosté, zástupci sborů dobrovolných hasičů, přátelé hasiči. 

Vyslechli jste zhodnocení činnosti na úseku mládeže na okrese Plzeň – sever vím 

že předložená zpráva zdaleka neobsahuje veškeré činnosti s mládeží probíhající 

na našem OS jsem si vědom velké činnosti s mládeží v Okrsku Nýřansko je třeba 



neopomenout i činnost mladých hasičů z SDH Kralovice a našla by se jistě celá 

řada dalších příkladů. Rád bych aby se představitelé sborů i vedoucí mládeže 

v jednotlivých SDH zamysleli, jak provést volbu příští OORM, tak aby byly 

pokryty všechny aspekty práce s mládeží a nikdo se necítil opomíjený či 

odstrčený.  Sám si osobně vážím každého, kdo je ochoten se práci s mládeží plně 

věnovat.  

 Děkuji vám za pozornost a těším se na konstruktivní připomínky v diskusi  

 

 


