
Odborná rada mládeže na okrese  KOLÍN 

  

Zápis 
zasedání okresní odborné rady mládeže 

Místo: Klučov Termín:  
20. května 2011 od 17:30 h 

 

Přítomni:  
Zástupci SDH : Drahobudice, Pečky, Kostelec, Klučov 

 

Jednání OORM zahájil její vedoucí Jan Hybler. 

 

1/ Okresní kolo dorostu (neděle 29.5. v Kolíně, atletický stadion v Borkách) 

- zopakována výzva k účasti dobrovolníků v tech. četě a rozhodčích (nahlásit buďto JHy, nebo na okres) 

- vítána je účast pomocníků na oba dny ( v so 28.5. je OK v PS, v ne dorost), nebo alespoň jeden  

 

2/ Příprava OK hry Plamen (sobota 4.6. v Kolíně – hřiště na stanici HZS) 

a/ překážky a materiál – z Kostelce a Klučova – zajistí R.Žyla a JHy 

- navezení v pátek 3.6., odvezení po soutěži 

b/ příprava hřiště – v pátek 3.6. v 18h 

- rozměření drah, sestavení překážek 

- nutná účast cca 10 osob zejména z okolních sborů (nahlašte JHy) 

c/ rozhodčí a prezence (předpoklad) 

- prezence – P.Šimůnková, P.Novotná (popř. p. Nevečeřalová…) 

- št. 400m CTIF – P. Polášek    (štafeta se poběží jako loni „člunkově s předávkami“, nákres v Příloze) 

- št. 4x60m – P. Polášek 

- št. dvojic  -  V. Novák 

- PÚ CTIF  -  ???  ( K. Švárová ??) 

- PÚ          -    R. Žyla 

d/ tech. četa  
- nutná účast pomocníků ze soutěžících kolektivů (viz formulář u Přihlášky) 

e/ strava 

- navrženo : oběd + balíček (svačina) 

- nabídka na přípravu stravy od p. Niklese (SDH Veltruby) 

- ved. ORM domluví jaké jídlo (navrženo kuřecí řízek a brambor, v balíčku houska/rohlík se salámem + 

ovoce + sušenka), jaká cena, zajištění vlastních nádob (várnic) na přepravu jídla, kdo doveze 

- R. Žyla nakoupí plast. nádobí a příbory (a kelímky 0,3l) 

 

f/  stánek s občerstvením 

- návrh, aby byl v provozu stánek s občerstvením (limo, káva, párek, sušenky…,ale nic velkýho) 

- zatím není vyřešeno, tedy výzva pro ochotné, kteří by si vzali na starost (dejte vědět) 

 

g/ pohyb v areálu 

- nutno omezit pohyb osob, zákaz vstupu do garáží !!! 

- omezit účast dalších osob mimo družstva (rodiče, fanoušci…) 

- parkování vozidel jen na určených místech, nesmí bránit při poplachu 

- na hřišti budou k dispozici 2 mobilní WC 

 

3/  Odborky 

- protokol o provedení odborek zatím odevzdal jen SDH Drahobudice 

- podrobnosti o podmínkách na webu www.dh.cz 

http://www.dh.cz/


- v Příloze vzory samolepek, odznaků a nášivek + ceník 

 

 

Na shledanou při Okresních kolech !! 

 

Schůze ukončena v 19:20h 

 

 

Zapsal: JHy 

 

 


