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Věc: vyjádření OORM k předchozí korespondenci 
 
Předcházející korespondence:  
> Od: <petrikovijj@seznam.cz> 
> Komu: <julie.b@centrum.cz> 
> Datum: 17.05.2017 23:47 
> Předmět: Vyřazení ze seznamu vedoucích 
> 
Ahoj Julko, 
prosím o vyřazení mojí osoby ze seznamu vedoucích mladých hasičů a to s okamžitou 
platností. 
  
Děkuji 
Jana Petříková 
SDH Dolní Branná 
 
 
Od: Julie Burdychová <julie.b@centrum.cz> 
Komu: j Petříková <petrikovijj@seznam.cz> 
Datum: 18. 5. 2017 7:03:03 
Předmět: Re: Vyřazení ze seznamu vedoucích  
Ahoj. 
Moc tomu nerozumím, ale respektuji to. 
Přeji jen pohodové dny. 
Julka 
  
Milý, sluníčkový den přeje Julka 
  
 
 
Od: petrikovijj@seznam.cz 
Komu: julie.b@centrum.cz;oorm.oshtu@gmail.com 
Odesláno: 8.6.2017 15:01:36 
Předmět: Re: Vyřazení ze seznamu vedoucích 
 

Ahoj.  

Je po Plameni, a tzn. NIKDO již NIKOMU nemůže uškodit, proto teprve nyní zasílám 
vyjádření... 

Z postu vedoucího hasičské mládeže jsem odstoupila z důvodů slovního napadání a lživého 
obviňování Pavlem Borůvky. Již loňského roku jsem odstoupila z pozice hlavní vedoucí a 
naivně jsem se domnívala, že se tím něco vyřeší. To, co Pavel předváděl dříve a co předvedl 
v Hajnicích, je silně za hranou slušnosti a jednání FAIR PLAY. 

Jana Petříková 



 

 P. Petříková  
K vašemu dopisu a Vaší osobě. 
  
Dodám jen ,"Nejsem si vědom chyby při rozhodování na závodech a ani ostatní přítomní 
rozhodčí mi neřekly,že bych pochybyl !!!!! Již v20let pracuji jako vedoucí kolektivu mládeže a 
zároveň jako rozhodčí a 15 let s akreditací rozhodčí 1 stupně.  Dokážu jistě udělat chybu 
jako každý,ale v tom případě konzultuji rozhodnutí s ostatnímy kolegy a pakliže je chybné je 
možné na místě vše opravit tak, abych v první řadě nepoškodil závodníky.  
  
 Špatná předávka Vašeho kolektivu na loňském okresním kole v Úpici a  Vaše "cizí pomoc" u 
družstva Lánov letos v Hajnici svědčí jen o Vaší neznalosti pravidel MH"   
S pozdravem  P.Borůvka 
__________________________________________________________ 
 
   Jednání OORM proběhlo 13. 6. 2017.  
Rada mládeže se touto korespondencí zabývala. 
Respektujeme rozhodnutí – vyjmutí ze seznamu vedoucích mládeže. 

  OORM Trutnov si stojí za tím, že žádný z jejích členů by vědomě anebo 
úmyslně nepoškodil jakýkoliv kolektiv mládeže. Velice se nás dotýká „Je po 
Plameni, a tzn. NIKDO již NIKOMU nemůže uškodit, proto teprve nyní 
zasílám vyjádření.“ 

  Je vynakládána obrovská snaha všech členů OORM, aby soutěže 
požádané touto radou byly dle platných směrnic hry Plamen, nebo 
Dorostu. Rozhodnutí rozhodčího lze posoudit a přehodnotit na místě a 
směrnice k tomuto dává možnosti – podání protestu, což je ve směrnici 
popsáno. Pokud je směrnice porušena, je zakročeno příslušným 
rozhodčím. 

  U pokusu v Úpici roku 2016 jsem osobně stála a předávka byla 
provedena špatně. Byla jsem na postu předávky ve druhé dráze. Dávno 
bych  tuto situaci zapomněla,ale po rozhodnutí rozhodčího následovalo 
nechutné osočování vedoucí – rozhodčí a naopak  a i neslušné výrazy  
ze strany dětí dotčené předávky. Z postu vedoucího chápu rozhořčení 
vedoucího, ale za chybu udělanou dětmi opravdu nemůže rozhodčí a 
věřte, že mě již mnohokrát překvapilo, co se může pod tlakem na dráze 
stát, co vše jsou schopné děti udělat. Chápu, že trénují a je očekáván 
výkon, ale okamžik pokusu může vše změnit. 

Situaci v Hajnici nemohu posoudit, nebyla jsem přítomna, ale opět, byla-
li porušena směrnice a bylo-li zakročeno ve prospěch právě startujícího 
družstva, jak mi bylo popisováno z více stran, potom je toto rozhodnutí 
v daném případě správné. 



Citace ze směrnice hry Plamen. Strana 38 odstavec c_ Hodnocení (str. 38): 
c) pomůže-li při plnění disciplíny soutěžnímu družstvu jiná (cizí) osoba. 

• Do tohoto bodu spadá i tzv. „vedení“ – pokud vedoucí nebo jiná osoba 
běží v průběhu plnění disciplíny kolem dráhy, a tím soutěžící vede, je 
pokus hodnocen jako neplatný. 

 
 
  Pokud jste schopni být lepším rozhodčím a všem nám pomoci v práci pro 
mládež okresu Trutnov, tu možnost má kdokoliv. Každý jednotlivý člen rady 
mládeže je zároveň vedoucím kolektivu, mnohdy rozhodčím a ještě členem 
štábu pořádající soutěž. 
Možná by se z druhé strany změnil i náhled na práci jiných kolegů. Ráda 
uvítám nové tváře ve sboru rozhodčích, ochotné spolupodílet se na průběhu 
soutěží okresu Trutnov. 
  Vážíme si každého človíčka pracujícího v dnešní době s mládeží, bez 
nároku na jakoukoliv odměnu. 
  Víme, že i za Vámi je dostatečný kus práce pro děti ve Vašem domovském 
SDH Dolní Branná. 
Vaše rozhodnutí nám jedno není, ale jak jsem již výše zmínila  respektujeme 
ho. 
 

S pozdravem a přáním dobrého dne 
Julie Burdychová  

vedoucí OORM Trutnov 


