
 

Vážení delegáti SDH, vážení hosté! 

Z pověření okresní odborné rady mládeže předkládám zprávu o činnosti na 

úseku mládeže na okrese Plzeň – sever za uplynulé období. 

  Okresní odborná rada mládeže pracovala ve složení Lucie Slachová 

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 podílí 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:  v průběhu ročníku 2018 proběhlo několik akcí na 

úseku vzdělávání vedoucích a rozhodčích mládeže. 

Školení nových vedoucích a zvýšení kvalifikace – Kožlany – 87 účastníků 

Jarní aktiv vedoucích – Žichlice 

Školení rozhodčích soutěží mládeže – Horní Bělá – 25 účastníků 

Na tomto místě je třeba poděkovat všem sborům a jejich členům za spolupráci 

při organizování těchto akcí. V současné době je u OSH Plzeň – sever 

registrováno 138 kvalifikovaných vedoucích. 

Nejobsáhlejší aktivitou pořádanou pod hlavičkou rady, je soutěž O pohár 

okresní odborné rady mládeže. Do 16. ročníku bylo opět zařazeno 11 soutěží 

s nejrůznějším zaměřením.  Od tradičních disciplín hry Plamen, přes střelbu až 

po disciplíny bez hasičské tématiky. Tato rozmanitost jistě přispívá k oblíbenosti 

soutěží a tím se stále zvyšujícího počtu účastníků. Minimálně jedné ze soutěží se 

v obou kategoriích zúčastnilo více než sto družstev. Rok od roku přibývá 

družstev, které se zúčastní časti soutěží oproti tomu ubývají družstva, která se 

zúčastní všech soutěží v ročníku. V letošním roce se všech soutěží zúčastnilo šest 

družstev v ročníku 2006 - 2007 jich bylo šestnáct. Jedinou změnou v uplynulém 

ročníku bylo nahrazení Hradišťského dvojboje požárními útoky v Letkově. 

Vyhlášení výsledků včetně ocenění proběhne 24. listopadu v kulturním domě ve 

Všerubech, na které jste srdečně zváni. 



 Další 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 pěti letech na 

krajských kolech minimálně dvě družstva dorostu.  

Na šestnáctém ročníku Memoriálu Vendulky Fránové startovalo ve výstupu 

na cvičnou 45 závodníků včetně kategorie žen, která byla do memoriálu 

zařazena v roce 2017. V běhu na 100 metrů startovalo 36 dorostenek a 61 

dorostenců. Z nichž 41 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. To byla také jediná družstva na 

krajském kole v Plzni jejímž spolupořadatelem bylo naše okresní sdružení. 

V kategorii jednotlivců startovalo na krajském kole 38 závodníků, náš okres 

reprezentovali dva dorostenci ve střední kategorii  

Jan Tomášek – SDH Manětín – 5. místo 

Jakub Fanta – SDH Obora – 4. místo  

V soutěži družstev druhé místo obsadili dorostenci z Horní Bělé dorostenci 

z Manětína shodně jako dorostenky z Úněšova zvítězili. 

Nejdůležitější akcí v průběhu ročníku je okresní kolo hry Plamen. Jarní kolo 

46. ročníku se pro nezájem o pořadatelství této soutěže opět konalo na 

fotbalovém hřišti v Žichlicích, a to především díky velkému úsilí Miroslava 

Plaščiaka. V kategorii starších zvítězilo družstvo SDH Manětín a v mladší 

kategorii družstvo mladých hasičů z Horního Hradiště. Obě družstva proměnila 

účast v krajském kole v Klatovech ve vítězství. Novinkou krajského kola hry 

Plamen byla soutěž o přeborníka Plzeňského kraje v běhu na 60 m překážek. 

Této soutěže se mimo závodníků družstev, která se účastnila krajského kola, 

měli možnost se zúčastnit i závodníci umístění na 1 - 3. místě v okresních kolech 

v běhu na 60 m ve všech kategoriích. Této možnosti většina našich mladých 

hasičů využila. Díky tomu reprezentanti našeho okresu získali první místa ve 

třech kategoriích. Mladší dívky Nikola Eretová – Všeruby, mladší chlapci Jan 

Kraus – Nevřeň, starší chlapci Lukáš Pergl – Manětín/Horní Bělá.  

Zahajovací kolo 47. ročníku hry Plamen se konalo v říjnu na Horní Bělé za 

účasti 48 družstev mladých hasičů. Tradičně proběhly disciplíny štafeta 



požárních dvojic a závod požárnické všestrannosti. Ve velmi vyrovnané soutěži si 

vítězství vybojovala v obou kategoriích družstva z SDH Horní Hradiště. 

Poslední akcí, která se v uplynulém roce udála, a o které bych se rád zmínil, 

je Mistrovství České republiky ve hře Plamen a požárním sportu dorostu, které 

se konalo počátkem července v Plzni. 

Výsledky této soutěže jsou pro náš okres více než uspokojivé - dva tituly 

mistrů republiky pro mladé hasiče z Manětína a dorostenky z Úněšova a sedmé 

místo pro manětínské dorostence, které bohužel jediná chyba v testech 

odsunula ze třetího místa. Všem reprezentantům našeho OSH bych rád 

poděkoval za vynikající reprezentaci, a ještě jednou pogratuloval k dosaženým 

úspěchům.   

Ještě je třeba zmínit přístup členů našeho sdružení k této vrcholné akci. Za 

vše asi hovoří setkání Jardy Frány v obchodním domě s jedním z členů 

výkonného výboru našeho OSH, kdy po pozdravu z jeho strany zazněla trochu 

podivná otázka, zda se Jarda byl na mistrovství republiky podívat.  

Tato otázka hovoří sama za sebe. Jak můžeme po členech sborů 

dobrovolných hasičů žádat jakoukoli činnost, když téměř po ročních přípravách 

význačné akce, jakou bylo Mistrovství ČR,  ani někteří členové výkonného 

výboru netuší, co se děje. Závěrem je třeba říci že i přes tuto skutečnost se našlo 

dostatek ochotných hasičů a soutěž dle mínění představitelů našeho hlavního 

spolku SH ČMS, ale i jednotlivých účastníků byla zajištěna velmi dobře. Tímto 

jménem Jaroslava Frány i okresní odborné rady mládeže děkuji Všem, kteří 

přispěli k zdárnému průběhu mistrovství republiky v Plzni. 

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 i okresech vládne. 

Zprávu, kterou jste vyslechli, zpracoval náměstek starostky Jaroslav Frána, 

případné připomínky nebo námitky budou vyřešeny na jednání ORM. 

 

Přednesla členka OORM Eva Jägerová                 Děkuji za pozornost 


