
Odborná rada mládeže na okrese KOLÍN 
  

Zápis 
jednání Okresní odborné rady mládeže 

Místo: Klučov Termín:  9. září  2014 od 18,00 hod. 

 

Přítomni:  
SDH  -  Býchory, Český Brod, Červený Hrádek, Klučov, Kostelec, Ovčáry, Poříčany, Ratenice,  

                          Starý Kolín, Tuchoraz, Zibohlavy, 

Omluveni: 

SDH  -            Třebovle, Pečky, Plaňany, Horní Kruty  
 

Jednání OORM zahájil její vedoucí Jan Hybler. 

 

 

1) ZHODNOCENÍ AKCÍ ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD POSLEDNÍHO JEDNÁNÍ OORM 

 

Okresní kolo hry Plamen, dorost  

- Plamen proběhl dne 17. 5. a dorost 18. 5. na atletickém stadionu v Kolíně 

- do Kraj. kola postoupili: st. žáci z Klučova, dorostenky SDH Drahobudice a 5 jednotlivců 

 

Krajské kolo Vlašim:  

Dorostenky  Drahobudice – 6. místo  

Jednotlivci – Hana Martínková (St. Kolín) 3. místo, Max Ďuriš a David Benešovský (oba Klučov) 2. místo  

Plamen – starší žáci z Klučova 2. místo -  postoupili na MČR do Brna 

 

Mistrovství ČR v Brně: 

Plamen: SDH Klučov – 6. místo celkově (4. místo v PÚ)  

Dorost jednotlivci – Maxmilián Ďuriš 8. místo (nastoupil jako náhradník za nemocného postupujícího) 

 

 

 Ostatní soutěže:  

- Podlipanská liga, Polabská liga 

- Memoriál v Červeném Hrádku, Drahobudicích 

- SDH Starý Kolín – soustředění  

- SDH Ovčáry – víkendová akce 

 

 

2/ Branný závod hry Plamen: 

 

Uskuteční se v neděli 5. října 2014 ve Starém Kolíně  

 

POZOR na věkové kategorie, již v branném závodě budou platit věkové limity pro ročník 2014/15 !!!   

To znamená, že soutěžit mohou děti: 

o V kategorii mladší  -  narozené  2004, 2005, 2006, 2007, … 

o V kategorii  starší -  narozené  2000, 2001, 2002, 2003, … 

 

V roce 2015 tedy NESMÍ soutěžící dosáhnout věku 12 let u mladších a 16 let u starších. 

  

Pozvánka na soutěž bude poslána. Přihlášky je třeba zaslat pouze elektronicky a VČAS!!! 

 

 

:    

 

 

 



 

2) OSTATNÍ SOUTĚŽE 

 

27. 9. 2014 Železný hasič v Ovčárech  

28. 9. 2014 Sportovní den hasičských přípravek okresu Kolín v Českém Brodě 

Probíhají - Podlipanská liga, Polabská liga – termíny soutěží v kalendáři na webu OSH Kolín 

 

3) PLÁNOVANÉ AKCE 

 

Školení vedoucích: 

Termín: 21. – 22. 11. 2014 (popřípadě 14. – 15. 11. 2014) 

Místo:  Velký Osek ???? zjistí se pokud je volno, popř. náhradní místo 

Do konání branného závodu je třeba dodat závazné seznamy účastníků z každého SDH.  

 

Školení rozhodčích mládeže: 

Termín: dle školitele Aleše Kardy  - ještě v letošním roce (bude oznámeno)    

Místo: (předběžně) sokolovna Klučov 

Opět do branného závodu oznámit zájem z jednotlivých SDH. Je třeba, aby se hlásili skuteční zájemci o 

získání II. kval. stupně, skládají se zkoušky a není to jednoduché!! A samozřejmě se předpokládá účast těch, 

kteří svou kvalifikaci potřebují obnovit. 

 

Zimní halová soutěž: 

Místo: (předběžně) Bečváry – pořádající SDH Červený Hrádek  

Termín: cca druhá polovina února 2015 – vhodný termín zjistí P. Zvoník 

 

Okresní kolo hry Plamen a dorostu: 

Kolem poloviny května 2015 v jednom víkendu, dorost spolu s dospěláky (Kolín) 

 

Krajské kolo hry Plamen a dorostu 2015: 

Dle pravidelného střídání okresů v pořádání KK přichází nyní řada na náš okres. 

Místo: Kolín 

Jediný v úvahu přicházející termín 19. – 21. červen 2015 (pátek až neděle)  

Bude třeba zajistit dostatek osob do technické čety a samotné přípravy soutěže. 

 

4) OSTATNÍ INFORMACE: 

 

- Dokoupily se optozávory k časomíře (zapůjčuje Podlipanská liga) – na další dvě dráhy (již bude 

možno měřit čtyři dráhy). Cena 5 000,-  OORM schvaluje. 

- Je nutno zajistit, aby všechny soutěžící děti byly při všech soutěžích řádně přihlášeny 

- odznaky pro vedoucí mládeže III, II jsou v kanceláři OSH 

- dotace – MTZ SDH –  bude proúčtováno přes OSH a bude nakoupen materiál (čísla, optozávory, stopky, 

praporky, vesty, trička, visačky, materiál) popřípadě se část převede na školení vedoucích  

  -    sborům, zapojeným do hry Plamen/dorostu,  bude opět převeden fin. příspěvek dle počtu družstev, výše                              

příspěvku bude stanovena během porady na branném závodu – L. Hyblerová zjistí kolik družstev/jednotlivců 

bylo zapojeno 

 

5) DISKUZE 

-  zajistit možnost zvýšení kvalifikace některých našich rozhodčích II.st. na I.st. (P. Polášek, J. Zvoník…) 

-  rozeslat program zkušebních testů pro rozhodčí mládeže (dodal P. Polášek – v Příloze tohoto zápisu) 

 

 

 

Zapsala: Lucie Hyblerová     Jan Hybler v. r., vedoucí OORM 


