
Jednání rady mládeže dne 4. 5. 2021 

Místo:   on-line přes Teams 

Účast: 

Vedoucí OORM:  Jan Hybler 

Členové OORM:  SDH Červený Hrádek, SDH Klučov, SDH Kšely, SDH Kostelec nad Černými lesy, SDH Ovčáry, 

SDH Rostoklaty, SDH Starý Kolín, SDH Zibohlavy 

Omluveni: SDH Tuchoraz 

Hosté za OSH:  Kamila Havlínová, Jiří Bernard 

Program: 

Mimořádné jednání rady mládeže bylo svoláno zejména na téma pořádání Okresních soutěží hry Plamen a PS 

dorostu. 

 

1. Okresní kolo hry Plamen a PS dorost ANO/NE 

Důvod proč soutěže v nějaké omezené míře uspořádat 

- Kolektivy začínají pomalu trénovat 

- Ze strany ústředí je snaha udržet všechna postupová kola – krajská, MČR 

- Pro sbory, které čerpají dotace z programu Můj klub umožnit účast na soutěžích 

- Rozhýbat činnost našich sborů a to nejen kolektivů mládeže, ale i těch, kteří na soutěžích pracují jak v roli 

technické čety, rozhodčích nebo organizačního týmu 

Hlasování: 

- uspořádání okresního kola      Pro: 8   Proti: 0   ANO 

- nominovat družstva/jednotlivce na krajskou soutěž 

(i v případě, že nebude možné Okr. Soutěže uspořádat)                Pro: 7   Proti: 1  ANO 

 

Dále proběhlo předběžné zjištění účasti sborů v Okresních kolech z řad členů OORM: 

SDH Mladší žáci Starší žáci Dorostenky Dorostenci Smíšené Jednotlivci 

Č. Hrádek 1 1    ano 

Klučov  1    ano 

Kšely  1 1    

Kostelec 1 1   1  

Starý Kolín 1 2 1   ano 

Zibohlavy  1     

Ovčáry  1    ano 

Rostoklaty      ano 

 



Hlasování: 

- Uspořádat Okresní kolo Plamen pouze pro starší žáky a PS dorostu včetně jednotlivců   ANO 

- Okresní kolo Plamen pro mladší žáky  NE (v průběhu měsíce června, popr. na konci srpna, uspořádat 

soutěž nebo setkání jiného charakteru. Všichni si připraví do dalšího jednání návrhy). 

 

2. Nominace do Krajského kola hry Plamen a PS dorostu (varianta, kdy NEBUDE možné OK udělat) 

V případě, že nebude možné uspořádat Okresní kola hry Plamen a PS dorostu a jednotlivců, ale  proběhne soutěž 

Krajské kolo hry Plamen a PS dorostu, proběhlo hlasování, zda nominovat k účasti vítěze okresních soutěží v roce 

2019. 

Starší žáci: Klučov 

Dorostenky: Kšely 

Dorostenci: bez nominace  (Klučov dnes družstvo již nepostaví, na OSH jiné patrně není) 

Jednotlivci: bez nominace (tehdejší vítězové jsou již v jiných kategoriích, nebo věkově zcela mimo dorost) 

Hlasování: 
 

 SDH Nominovat 

Č. Hrádek NE 

Klučov ANO 

Kšely ANO 

Kostelec ANO 

Starý Kolín ANO 

Zibohlavy ANO 

Ovčáry ANO 

Rostoklaty ANO 

Rozhodnuto nominovat při nekonání Okr. kol v tomto roce vítěze z roku 2019. 

 

3. Návrh organizace Okresních soutěží (varianta, kdy Okr. soutěže BUDE možné uskutečnit) 

 

a) Okresní kolo hry Plamen  (kategorie starší žáci) 

Termín:  29. 5. 2021 

Místo:  Atletický stadion Velim + hřiště Klučov + hřiště Kšely nebo Kostelec 

Disciplíny: 4x60 m (bez omezení překážek), štafeta dvojic, požární útok 

Kategorie: starší žáci (minimální počet 7 závodníků) 

Harmonogram Velim – 4x60, Klučov – štafeta dvojic, Kšely/Kostelec  - PÚ                                  

(Plán počítá s tím, že družstva budou ve stejný den mezi jednotlivými místy konání „rotovat“, přejíždět. 

Např. družstvo A přijede ve stanovený čas do Velimi – zaprezentuje se, bude provedeno testování  na 

Covid, popř. ověrení platnosti již provedených testů /ne starších 72 hodin/, vše dle aktuální situace vývoje 

nákazy - poté družstvo provede zde konanou disciplínu – a poté se přesune do dalšího místa, aby v jednu 

dobu na jednom místě nebyla současně víc jak 2, max. 3 družstva. Totéž – družstvo B ve stejný čas v 



Klučově a družstvo C ve Kšelích/ Kostelci. Po splnění všech disciplín družstva odjíždějí domů – nástupy a 

vyhlášení se konat nebudou). 

Stravování  formou balíčků 

Pitný režim  zajištěn 

Rozpis    bude upřesněno dle počtu účastnících se družstev 

Prezence  elektronicky 

Ceny   budou připraveny k převzetí následně v kanceláři OSH 

Technické zajištění OSH + SDH v místě konání 

Rozhodčí  OSH 

Testování  OSH 

 

Pro upřesnění - provedení disciplín u družstev se sníženým počtem závodníků: v případě, že družstvo bude 

mít pouze 7 členů, může disciplíny 4x60m a štafeta dvojic absolvovat ve dvou pokusech, avšak musí se 

zapojit VŠICHNI členové, tzn.  že pouze jeden člen družstva disciplínu běží dvakrát.   

 

b) Okresní kolo PS dospělých a dorostu družstev  a jednotlivců: 

Termín:  5. – 6. 6. 2021 (sobota - neděle) 

Místo:  Atl. stadion Velim a hřiště Kšely/Kostelec 

Disciplíny: PÚ, 100 m překážek (muži, ženy), počet běžců na 100m a počet pokusů PÚ                      

   bude projednán 

PÚ, 100 m překážek (max 7 běží – 5 se počítá), test (dorost družstva) 

100 m překážek, dvojboj, test (dorost jednotlivci) 

Harmonogram: Sobota  100 m překážek, test, dvojboj 

                                          (dopoledne M + Dci druž ? + Dci Jedn, odpol Ž + Dky druž + Dky Jedn) 

             Neděle  Požární útok 

             (opět dopol Muži + Dci ?, odpol Ženy + Dky nebo naopak) 

 V případě startu závodníků kategorie dr dorostu současně i v družstvu                   

 dospělých, bude výkon v disciplíně 100m započítán do obou kategorií.    

 Kombinace dorostenec/ka jednotlivec + účast v dr dospělých a započítání   

 času na 100m NEBUDE možné !!! 

Účast:  družstva Muži a Ženy, družstva Dci a Dky, jednotlivci Dci a Dky 

Ostatní   dtto Okresní kolo hry Plamen 

 



Červeně označené detaily ještě projdou projednáním a jejich přesné stanovení závisí na výsledku jednání 

Krajské rady represe (6.5.), Okresního Výkonného výboru (10.5.), a taky si upřesníme/doplníme na naší 

Radě mládeže, kterou předběžně plánujeme svolat on-line na čtvrtek 13.5 (ještě bude upřesněno). 

 

4. Ostatní 

Vedoucí OORM zašle společně se zápisem z dnešního jednání požadavek na SDH pracující s mládeží o 

informaci, zda má dotyčný sbor zájem se soutěže zúčastnit a v jakých kategorií, viz. výše v zápise. 

Termín: neděle 9.5.2021 do 18 hod. (je nutné s ohledem na jednání VV OSH dne 10.5.) 

Sbory současně zašlou i předběžný počet osob, které se zapojí do organizační nebo technické skupiny při 

zajištění soutěží. 

 

5. Doplnění Zápisu o info z on-line jednání Krajské rady mládeže dne 5.5.2021 

Krajské kolo hry Plamen 

Termín:  12. červen 2021, Vlašim  (okr. Benešov) 

Discipliny: 4x60m, dvojice, PÚ,  PÚ CTIF, štafeta 400m CTIF – vše bez omezení překážek 

PÚ s vodou – jednotné stroje PS 12 (všichni znají, nebudou tedy tréninky) 

Krajské kolo dorostu – DRUŽSTVA 

       Termín: 13. červen 2021, Vlašim  (okr. Benešov) 

       Disciplíny:  4x100m, 100m přek., PÚ, test – vše bez omezení překážek 

      PÚ pravděpodobně rovněž jednotné PS 12/PS 15 

 Krajské kolo dorostu – JEDNOTLIVCI: 

       Termín: 19. červen 2021, Český Brod  (v rámci Krajské soutěže v PS) 

       Disciplíny:  100m s přek., dvojboj, test – bez omezení překážek 

         dvojboj bude PRAVDĚPODOBNĚ na kratší trati cca 85m 

Krajské setkání přípravek StČ kraje: 

       Termín: 19. září 2021, Rakovník (zatím předběžně) 

  

Připomenutí – termín podání žádosti o dotaci na TÁBORY – DO 15. KVĚTNA !!!! 


