
Odborná rada mládeže na okrese KOLÍN 

  

Zápis 
jednání Okresní odborné rady mládeže 

Místo: Klučov Termín:  5.3. 2020 od 18,00h 

 

Přítomni:  
SDH   - Klučov, Tuchoraz, Kostelec n. č. l., Rostoklaty, Ovčáry, Poříčany, Kšely, Vítězov,   

Omluveni - Červený Hrádek, Třebovle, Žiželice 

Hosté - Starostka OSH K. Havlínová, člen VV OSH Ing. Petr Polášek 

 

 

Jednání OORM zahájil její vedoucí Jan Hybler. 

 

Úvodní informace - Zrušení soutěží Českého halového poháru  „Ostravská hala“, 

7.3.2020 a také „Jablonecká hala“ v obou termínech 21/22.3. i 28/29.3.2020 !!!!    
 

1) ZHODNOCENÍ AKCÍ ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD POSLEDNÍHO JEDNÁNÍ OORM 

 

Branný závod Plamen 

- Pořadatel Červený Hrádek 

             - Poděkování za organizaci akce s ohledem na nepřízeň počasí 

 

Branný závod Dorostu 

-  Pořadatel SDH Klučov 

 -  Nová akce se vydařila, uskutečníme i v letošním roce 

 

Školení vedoucích mládeže a instruktorů ve Velkém Oseku  

 

Silvestrovské koleno, Kinder běh 

-  Pořadatel SDH Kšely 

 -  Soutěže v běhu na 70 m překážek 

 

Seznámení se zdravovědou 

 -  Rostoklaty, Vítězov 

 

 

2) NADCHÁZEJÍCÍ PLÁNOVANÉ AKCE  

 

- Zimní hasičský tábor – 8.3.-15.3., SDH Klučov 

- Zimní halová soutěž – 28.3., SDH Vítězov (ve Velimi) 

- Soustředění Stříbrná Skalice – SDH Tuchoraz 

- Kostelecké útoky – 18.4.  - SDH Kostelec n.Č.l. 

- Klučovská ulice – 25.4. - SDH Klučov 

- od května Podlipanská a Polabská liga 

- Kostrelecko-kšelské KILO – 7.6. - SDH Kčely+ Kostelec (v Českém Brodě) 

- Starokolínské šedesátky – 28.6. - SDH Starý Kolín 

 

Výhled dalších akcí: 

- Krajské kolo hry Plamen a dorostu – 12.-14.6. - Neratovice/Libiš – OSH Mělník 

- MČR hry Plamen – 26.-28.6. - Jihlava  

- MČR dorostu – 4.-6.7. - Zábřeh n. Mor. 

- Setkání přípravek (nejen) okresu Kolín – 6.9. - SDH Český Brod 

- Setkání přípravek StČ kraje – 20.9. - Bojanovice – pořádá OSH Praha západ 

- ostatní budou v kalendáři akcí OSH Kolín 



  Výzva pro pořadatele soutěží TFA Junior, Železný hasič Junior apod. - dejte o své akci vědět, je o ně zájem, 

ze strany KSH je snaha sestavit termínovku těchto a podobných akcí v rámci StČ kraje. 
  

3)  BRANNÝ ZÁVOD 

    -  Plamen – 27.9.2020  

    -  Dorost  - 10.10. nebo 11.10.2020 

      Pořadalelé a místo dosud neurčeni, zájemci o pořádání mohou svůj zájem nahlásit na OSH.  

 

4)  KOLÍNSKÝ POHÁR 2020 – info: 

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

- pravidla vyvěšena na webu i FCB OSH Kolín 

Upozornění na některé úpravy: 

- na Okresní soutěži dorostu 31.5. v Kolíně  budou mladším a středním dorostencům, závodícím i v rámci 

družstva, umožněny 2 pokusy na „nízkých“ překážkách a 2 pokusy na „vysokých“ překážkách 

- každý chybný start ve stovkách znamená  neplatný pokus – platí i pro dorost ve všech soutěžích KP 

- důrazné upozornění na správný rozměr hřebíků na tretrách – jinak hrozí vyloučení z celého KP 

 

 

5)  OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE v Kolíně 

Plamen: 

- 30.5. 2020 sobota 

- Příprava soutěže v pátek od 18h – bude zasláno s Pozvánkou 

- Prosba o zajištění dalších osob do skupiny rozhodčích 

- Celková organizace dle zkušeností z předchozích let 

 

Dorost: 

- 31.5. neděle 

- společně OK v PS 

- jako v předchozích letech možnost startu dorostu i za dospělé a v rámci soutěže jednotlivců i družstev 

- NUTNOST účasti dalších osob k využití ve sboru rozhodčích i při pomoci v tech. četě (zde zejména při 

ukončení akce) 

                      Pozvánky a Propozice budou zaslány. 

 

 

6)  OSTATNÍ 

 

   - Delegování rozhodčích pro Krajské kolo mládeže  - Hovorková G., Hovorka R., Polášek P. - Zvoník J.??? 

   - Informace – naše OSH je pořadatelem Krajské soutěže v PS 20. a 21.6.– není to sice akce přímo naší Rady,    

       ale jistě se budeme organizačně podílet.  

   - Návrh na složení OORM pro další volební období – na okrese nyní 25 SDH, které zaslaly Reg. list,  ale 

účast na jednání Rady bývá velmi nízká. Navrženo sestavit Radu s nižším počtem členů – 9 členů + vedoucí s 

tím, že v důležitých záležitostech by byli žádáni o názor i ostatní Sbory. Navrženo, aby své zastoupení v Radě 

měly jednak Sbory s největší základnou mládeže, a rovněž Sbory, aktivně se podílející na okresních akcích. 

Současný návrh - zástupci SDH – Starý Kolín, Kšely, Klučov, Č.Hrádek, Ovčáry, Kostelec, Rostoklaty, 

Tuchoraz, Zibohlavy. Názory a podněty ke složení a fungování Rady jsou vítány. Tento návrh bude posléze 

předložen nově zvolenému Výkonnému výboru OSH ke schválení. 

 

 
   

 

                            Jan Hybler v. r., vedoucí OORM 


