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Vážení představitelé sborů, vážení hosté. Dovolte mi, abych v krátkosti 

zhodnotil činnost odborné rady mládeže na okrese Blansko.

Rada mládeže pracuje v počtu 7 členů a řídí činnost mládeže a vedoucích na 

našem okrese. Jsme otevřeni k doplnění členů rady z Vašich řad, tedy ze sborů. 

Pokud by se našel zájemce o tuto funkci, ať se nebojí napsat a rádi ho přijmeme

mezi nás. Rada mládeže je poradním orgánem Výkonného výboru a předkládá 

mu ke schválení návrhy na činnost mládeže a organizační zabezpečení soutěží, 

navrhuje a ke schválení též předkládá přidělení dotací na materiálně-technické 

zabezpečení kolektivů mladých hasičů, volnočasové aktivity a další záležitosti 

týkající se mladých hasičů.

Hlavní náplní činnosti rady jsou soutěže mládeže, avšak tuto činnost velmi 

narušila epidemie coronaviru. V roce 2020 a 2021 nebyla vyhlášena Okresní liga

mládeže právě pro výše zmíněný důvod. Další hlavní náplní práce odborné rady 

mládeže je zabezpečení postupových soutěží hry Plamen a dorostu. I do této 

oblasti zasáhla epidemie coronaviru, a proto všechny postupové soutěže napříč

republikou byly v roce 2020 zrušeny. V rámci celé České republiky patříme 

k nejaktivnějším okresům v práci s mládeží, kdy náš počet soutěžících na jedné 

soutěži nemají v jiném okrese ani za celý rok. Právě počet soutěžících je těžkým 

břemenem při pořádání okresních soutěží. Jedná se o soutěže s obrovskými 

nároky na prostor a pořadatele. Každoročně bojuje s hledáním pořadatele 

jarních a podzimních okresních kol. V tomto roce se jarní kolo konalo v osekané

verzi v Ráječku. Soutěžilo se pouze ve dvou disciplínách, a to ve štafetě dvojic a 

štafetě 4x60 metrů. Toto osekání vyplývalo z omezení, které vydala vláda 

v souvislosti s epidemií coronaviru. Díky těmto omezením jsme si vyzkoušeli 

také plnění disciplín dle časového harmonogramu, tj. systém, přijeď-odzávoď-

odjeď. Tento systém mohl být na jarním kole pouze díky menšímu počtu 

disciplín, v případě plného počtu disciplín je tento systém nereálný. Avšak 

systém se velmi dobře ujal na podzimním kole, kdy se pořadatelství skvěle ujalo

SDH Lysice. Po diskuzích s vedoucími vyplývá, že podzimní kolo i do příštích 

roků pojede podle časového harmonogramu. V médiích často můžeme slyšet, 

že díky epidemii coronaviru přestaly děti sportovat a věnovat se volnočasovým 

aktivitám. Avšak pokud se podíváme na počet závodníků na podzimním kole, 



tak u nás to moc neplatilo – a to jsme moc rádi. Podzimního kola se zúčastnilo 

426 dětí. Toto číslo svědčí o výborné práci Vás, v jednotlivých sborech, že máte 

co nabídnout mladé generaci a přivést je tím k hasičině.

Bohužel v této chvíli musím zmínit i jednu nepříjemnost. Na podzimním kole 

došlo k situaci, kdy za některé sbory nastoupili závodníci, kteří za danou 

kategorii nesměli startovat z důvodu vyššího věku. Na tuto skutečnost se přišlo 

až po závodě díky bouřlivé diskuzi na webových stránkách a na základě zpráv, 

které od některých sborů došly. Rada zareagovala kontrolou všech startovacích 

průkazů a porovnání s Centrální evidencí. Nakonec bylo nutné některé hlídky a 

sbory diskvalifikovat. Nedělalo se nám to příjemně, ale musíme hrát ve stylu 

fair play. Z této zkušenosti budou vyplývat také podmínky na jarní kolo, které 

budou diskutovány na školení vedoucích a včas zveřejněny na webových 

stránkách.

A teď něco příjemnějšího. A to úspěchy našich zástupců na postupových 

soutěžích. Z jarního kola postoupilo do krajského kola družstvo starších žáků 

z SDH Bořitov, družstvo dorostenců z SDH Bořitov a družstvo dorostenek také 

z SDH Bořitov. Z jednotlivců se na krajské kolo nominovali zástupci z SDH 

Žernovník, Senetářov, Petrovice, Těchov a Ostrov u Macochy. Žáci z Bořitova 4. 

místo, dorostenky a dorostenci z Bořitova 2. místo, Tereza Foitová z SDH 

Těchov 2. místo, Jana Mikulášková z SDH Těchov 4. místo, Anna Musilová z SDH

Ostrov u Macochy 2. místo a dorostenci Patrik Filka z SDH Žernovník a Filip 

Zouhar z SDH Senetářov vybojovali 1. místo a postup na MČR v soutěži dorostu.

Na tomto MČR si Filip Zouhar vyběhal 5. místo a Patrik filka si odvezl bronzovou

medaili. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci našeho okresu. 

K vzorné reprezentaci tohoto okresu na MČR Plamenu a dorostu přispěli také 

naši rozhodčí – Mgr. Bc. Tereza Tesařová a Martin Janíček, kteří byli už po 

několikáté vybráni do republikového sboru rozhodčích a oba si na MČR dorostu 

odpískali také rozhodčí disciplíny. I jim patří dík za tuto reprezentaci našeho 

okresu.

Aby mohli naše dorostenky a naši dorostenci dosahovat lepších výkonů, bylo v 

letošním roce uspořádáno soustředění dorostu v areálu ZŠ Sloup, které je 

zaměřeno na disciplínu běhu na 100 metrů s překážkami. Trenéři na této akci 

jsou z celé republiky a dělají záslužnou činnost dobrovolně, bez nároku na 

mzdu, stejně tak zástupci SDH Ostrov u Macochy, kteří radě s organizací této 

akce pomáhají – všem patří velký dík, bez Vás by to nešlo.



Rada mládeže zajišťuje také další vzdělávání členů v oblasti práce s mládeží. 

Jedná se o školení vedoucích mladých hasičů, které proběhne další týden a 

školení rozhodčích mládeže. Na okrese Blansko bylo k 31. 12. 2020 zaevidováno

1.644 mladých hasičů. Na tento počet máme momentálně 22 rozhodčích 

s platnou kvalifikací. Když vezmeme v potaz, že každý rok je v Okresní lize 

mládeže zařazeno 20 soutěží, k tomu postupové soutěže, závody mimo Ligu, 

mimo okres, tak nám vyjde, že počet rozhodčích je velmi nízký na náš počet 

mládeže. Tímto apelujeme na případné zájemce o vzdělání v oblasti rozhodčího

mládeže, aby se ozvali.

Co říct závěrem? Je nás v radě málo, jsme rádi, že nám pomáhají i zástupci ze 

sborů, kteří však v radě nejsou. I tak zvládáme spoustu aktivit, avšak naše 

činnost by nebyla nic, pokud Vy byste ve svých sborech neobětovali nemalé 

finanční prostředky a spoustu volného času pro výchovu mladé generace a 

budoucích aktivních členů sdružení a jednotek obcí. Za to Vám jako odborná 

rada mládeže děkujeme, protože je to jediné, co Vám a Vašim rodinám 

můžeme dát. 

Ať se Vám v této činnosti daří minimálně tak, jako dosud.

Děkuji za pozornost.

                                                              Připravila Tereza Tesařová, četl Martin Čapka


