
Odborná rada mládeže na okrese KOLÍN 

  

Zápis 
jednání Okresní odborné rady mládeže 

Místo: Klučov Termín:  29. 8. 2019 od 18,30h 

 

Přítomni:  
SDH  -  Klučov, Tuchoraz, Kostelec n. č. l., Rostoklaty, Starý Kolín, Třebovle, Žiželice, Ovčáry, Český Brod,  

  Dobré Pole, Ratenice, Býchory, Kouřim, Kšely,  

Hosté - Starostka OSH K. Havlínová,  

 

Omluveni: 

SDH  -  Červený Hrádek,Vítězov, Zibohlavy... 

 

 

Jednání OORM zahájil její vedoucí Jan Hybler. 

 

 

1) ZHODNOCENÍ AKCÍ ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD POSLEDNÍHO JEDNÁNÍ OORM 

 

Okresní kolo hry Plamen a dorostu 

- bez zásadních problémů, plynule proběhl i závěr v neděli, kdy běhá dorost dvojboj a 

současně probíhají i útoky 

- nebyl problém s variantou, kdy dorosti běhají i za dospělé 

- oběd pro účastníky – nebyl problém s dováženou stravou 

- velké poděkování a hluboká úcta všem, kteří přiložili ruku k dílu při přípravě a v průběhu 

soutěží – Kostelec, St. Kolín, Sendražice... 

 

Krajské soutěže – v Ml. Boleslavi 

-      Plamen: SDH Klučov 6. místo 

-      Dorky:  SDH Kšely  4. místo 

-      Dorci:   SDH Klučov 7. místo 

-      medaile v jednotlivcích: A. Šírková a N. Tyšerová ze St. Kolína – 3. místa 

                                                E. Bugová z Vítězova – 2. místo 

                                                Václav Plaček z Č. Hrádku – 1. místo a postup na MČR!!! 

- poděkování všem reprezentantům našeho okresu za výkony a disciplinovanost 

 

Letní akce 

- Kostelec – vodácký tábor, Vltava 

- Letní soustředění – Žiželice 

- Letní týden – Dobré Pole, Klučov, Třebovle, Rostoklaty, Ovčáry, Kšely, St. Kolín, Vítězov, 

Zibohlavy  

- Víkendové letní akce  – Rostoklaty 2x 

 

Ostatní akce 

- Memoriál Červený Hrádek 

- soutěže mimo okres 

 

2) NADCHÁZEJÍCÍ AKCE  

 

- Závěr Podlipanské ligy – ještě 2 kola 

- Vítězovská stovka 15. 9. 2019 – soutěž na 60 a 100m, tedy i žáci a dorost 

- Setkání přípravek Středočeského kraje 15. 9. 2019  - pořádá okres Mělník  

- Setkání přípravek – 8. 9. 2019 Český Brod 

 

3)  PLÁNOVANÉ AKCE 



         Zimní halová soutěž: 

-  o pořádání se přihlásil SDH Vítězov – termín bude upřesněn 

-  další zimní akci plánují uspořádat SDH Kšely/ Kostelec koncem prosince v Č. Brodě 

 

Školení vedoucích mládeže a instruktorů:  

-  dne 15.-16.11.2019  ve Velkém Oseku  

              -  jsou vítány návrhy na náplň školení 
               

                    Školení rozhodčích soutěží mládeže:                                                                                                                      

-  v prvním čtvrtletí 2020  

 

4)  BRANNÝ ZÁVOD PLAMEN 

 -      sobota 5. 10. 2019  v Červeném Hrádku 

- ceny, občerstvení zajistí OSH 

- technické zajištění Červený Hrádek  

- POZOR na věkové kategorie 

 

 

4) BRANNÝ ZÁVOD DOROSTU 

  -     neděle 13. 10. 2019  

- Poříčany – Kerský les 

- Povinnost pro dorost, dobrovolná účast pro muže/ženy, legendy 

- ceny, občerstvení zajistí OSH 

- technické zajištění OSH  

- bude provedeno dle pravidel pro jednotlivce, tedy i členové družstva poběží jednotlivě 

- prosba vzít co nejvíc vlastních busol, OSH dodá těm, co nebudou mít. Vlastní busoly označit pro případ, 

že budou zapůjčeny jiným závodníkům 

- POZOR - na kontrole „Zdravověda“ budou hodnocena zranění platná z předchozího ročníku 2018/2019 !!!  

 

 

5) OKRESNÍ POHÁR jednotlivců- návrh 

- seriál soutěží v běhu 60m a 100m s překážkami 

- předpokládá se započítání výsledků ze 4 akcí, kde se tyto disciplíny běhají (1.Klučovská ulice, 

2.Vítězovská stovka, 3.Českobrodské stovky, 4. v rámci Okresního kola hry Plamen a soutěže v PS a 

dorostu) 

- schválené kategorie: mladší a starší žactvo, dorostenci, dorostenky (jen jedna společná kategorie, 

dorostenci na „vysokých“ překážkách), muži, ženy, legendy (40+) 

- návrh Propozic byl poslán mailem, bude dále řešeno  

 

 

6) DOTACE  

- MTZ, volnočasovky – vše přijde mailem, vyúčtovat do 30. 10. 2019 

- Finanční podpora ze strany OSH všem reprezentujícím okres Kolín na Krajských, republikových a 

mezinárodních soutěžích (blíže viz. Zápis VV OSH) 

- „Můj klub“ 

- POZOR !!! na správné použití financí, řádná evidence atd. 
 

7) OKRESNÍ TÁBOR - návrh      

- návrh uspořádat týdení tábor - Čistá u Rakovníka, areál na: www.vojtuv-mlyn.cz 

- Termín 15. – 22. 8. 2020 

- Cca 100 - 140 účastníků 

- úkol pro vedoucí v jednotlivých sborech: zjistit, zda by byl zájem – do 15. září dát vědět odhad, kolik 

dětí + možnost dodat 2 vedoucí (+1 náhradník), výzva půjde samostatným mailem 

   

 

 

 

                            Jan Hybler v. r., vedoucí OORM 


