
Odborná rada mládeže na okrese KOLÍN 
  

Zápis 
jednání Okresní odborné rady mládeže 

Místo: Klučov Termín:  7. duben  2016 od 18,00 hod. 

 

Přítomni:  
SDH  -  Rasochy, Býchory, Poříčany, Kostelec, Klučov, Ovčáry, Starý Kolín, Třebovle, , Žiželice 

Hosté - Kamila Havlínová – starostka OSH, Ing. Petr Polášek – rozhodčí a expert přes Pravidla soutěží 

 

Omluveni: 

SDH  -  Ratenice, Rostoklaty, Tuchoraz, Č. Brod, Č. Hrádek, Zibohlavy…  
 

 

Jednání OORM zahájil její vedoucí Jan Hybler. 

 

Schůze se zúčastnili i zástupci SDH Rasochy, kde s mládeží začínají. Vítejte, ať se daří!!! 

(kontakty na nové kolegy: Fr. Věřiš, mail: petra.verisova@email.cz, tel.: 608 959526  nebo 

                                                                   mr.solitaire@seznam.cz ) 

Pro doplnění, nový (další) kontakt na SDH Žiželice: Katka Šťastná, mail: katuse.stastna@centrum.cz  

 

V průběhu schůze oznámena skvělá zpráva, že naší moc fajn kámošce, Alici Molákové, vedoucí mládeže 

v Ratenicích, se dnes 7.dubna 2016 v 9.51h narodil syn Honzík !!! Tak ho koukej krmit, za tři roky ať je v přípravce a 

za necelých 15 let dorostencem !!! Gratulujeme !!!  (vykecala Lída) 

 

 

1) ZHODNOCENÍ AKCÍ ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD POSLEDNÍHO JEDNÁNÍ OORM 

 

Branný závod hry Plamen: -11. října 2015 Kšely  

                                            -  výborně připraveno pořadateli, opět vysoká účast, poděkování 

 

              Podlipanská liga, Polabská liga – celoroční, zvyšující se účast  

 

              Školení vedoucích, 13.-14.11.2015 ve Velkém Oseku 

 

              Zimní tábor : - 2. týden v únoru, pořádal SDH Klučov, Zdobnice v Orl. horách 

               

              Kurz rozhodčích mládeže 27.2.2016 v Kolíně, řada nových rozhodčích !!!       

 

 

2) PLÁNOVANÉ AKCE  
 

16. dubna 2016 SDH Klučov- Klučovská ulice 

23. dubna 2016 SDH Kostelec n/Č lesy - Kostelecké útoky  

Podlipanská liga – termíny soutěží na www.podlipanskaliga.cz, kategorie přípravka, ml. žáci, st. žáci, dorost 

Polabská liga – termíny soutěží na www.oshkolin.cz, kategorie mladší žáci, starší žáci 

… a dále dosud neupřesněné memoriály, pohárovky atd. 

 

3) INFORMACE     

 

„Program VIII“ – dotační program MŠMT ČR na podporu činnosti sportovních organizací mládeže – o dotaci 

žádaly i SDH našeho okresu, seznam úspěšných žadatelů na www.dh.cz, popř. na stránkách MŠMT 

 

Dodatek č. 6 k pravidlům hry Plamen – překážka (dosud) 80cm bude nyní jen 70 cm 

 

Kurz pro hlavní vedoucí táborů – bude 29.4. – 1.5. v Přibyslavi (více na dh.cz) 
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Akce „Daruj krev s dobrovolnými hasiči“ – 29.4. v 9h v Kolíně   

 

 

4) SETKÁNÍ PŘÍPRAVEK STŘEDOČESKÉHO KRAJE   
 

Neděle 4. září atletický stadion v Kolíně 

Z našeho okresu zájem cca 10 – 12 tříčlenných družstev 

Prosba o pomoc při přípravě akce   

Jaký bude zájem a tedy i klíč pro účast z jednotlivých okresů, a taky počet pokusů, je zatím ve hvězdách – 

bude určeno až podle předpokládaného počtu účastníků.  

             

 

5)  OKRESNÍ KOLO HRY PLAMEN A DOROSTU 

 

21.05.2016 - Okresní kolo hry Plamen, Atletický stadion Kolín 

 

postupová soutěž: kompletně všechny disciplíny, včetně obou CTIF 

      ocenění – diplomy, medaile 1. - 3. místo 

   nepostupová soutěž: mimo CTIF, ale i braňák   

      ocenění – diplomy, poháry a poukázky pro 1. - 3. místo 

 

Plánovaná účast SDH:   (lze očekávat, že skutečnost bude vyšší) 

                                       Mladší: 17 družstev !!! 

                                       Starší:   cca 11 dr., z toho 6 – 7 v postupové !!!  

 

Požární útok MLADŠÍ: při přípravě základny mohou pomáhat 2 vedoucí, dospělý    

strojník po odstartování pokusu pouze obsluhuje stroj, nic jiného 

 

 

22.05.2016 - Okresní soutěž dorostu, Atletický stadion Kolín    

 

Opět spolu se soutěží dospělých, povolen start v kat. dorostu i dospělých (starší        

15 let),  výsledek ve stovkách započítat do obou kategorií 

                                

Ocenění: každé zapojené družstvo – poukázka v hodnotě 1.000 Kč do Požární 

bezpečnosti, s. r. o. 

jednotlivci 1. místo v každé kategorii – medaile 

celkové vyhodnocení jednotlivců – 1. – 3. místo plaketa 

 

   Plánovaná účast SDH: dorky – 1 – 2 družstva     

                              dorci -   2 – 3 družstva  

smíšený dorost –  3 družstva 

jednotlivci cca 15 osob 

                                                        

 

Pozvánku na rozhodčí rozešle Pepa Zvoník zvlášť. 

L. Hyblerová zpracuje prezenční listinu pro rozhodčí a technickou četu. 

Přihlášky zaslat pouze elektronicky, kdo zašle po termínu bude bez stravy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

  

 

Zapsal: J. Hybler                                Jan Hybler v. r., vedoucí OORM 


