
Odborná rada mládeže na okrese KOLÍN 
  

Zápis 
jednání Okresní odborné rady mládeže 

Místo: Klučov Termín:  3. září  2015 od 18,00 hod. 

 

Přítomni:  
SDH  -  

Býchory, Český Brod, Červený Hrádek, Klučov, Kostelec, Ovčáry, Poříčany, Ratenice,  

Tuchoraz, Plaňany, Kšely, Žiželice, Rostoklaty… (omluva, pokud někdo není uveden, budeme muset pro příště dělat 

presenčku)  

 

Jednání OORM zahájil její vedoucí Jan Hybler. 

 

1) ZHODNOCENÍ AKCÍ ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD POSLEDNÍHO JEDNÁNÍ OORM 

 

Okresní kolo hry Plamen, dorost  

- OK Plamen proběhlo 16. 5. a OK dorostu 17. 5. (spolu s OK v PS) na atletickém stadionu 

v Kolíně – obě akce proběhly po stránce organizace i vlastního průběhu bez větších 

problémů, kladně hodnoceno, letitou bolestí je nedostatek rozhodčích a osob v tech. četě 

(zejména při odvážení materiálu) 

- Osvědčila se kontrola závodníků při prezenci (aspoň to všechny nutí mít tyto věci 

v pořádku), problémem není započítávání členů dorostu do hodnocení dospělých 

- Všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci patří VELKÝ dík !!!! 

- Do Kraj. kola postoupili: st. žáci z Klučova, dorostenky SDH Červený Hrádek, dorostenci 

SDH Klučov a 5 jednotlivců 

 

Krajské kolo soutěží mládeže - Kolín :  

Letos vyšlo pořadatelství dle pravidelné rotace pořadatelů na náš okres 

Plamen (19.-20.6. , pá-so): proběhlo bez nejmenších problémů, dle Pravidel a časového harmonogramu 

Dorost (21.6., ne): vzhledem k historicky nejvyššímu počtu účastníků proběhlo VÝBORNĚ, i přes problém s  

poruchou mašiny ukončeno v překvapivě dobrém čase 

Celkově: ze strany rozhodčích, soutěžících i jiných účastníků hodnoceno JEDNOZNAČNĚ KLADNĚ,  

dorazila celá řada pochval a uznání ohledně organizace a průběhu, oceněno zejména zajištění zázemí  

rozhodčích, výběr místa pro branný závod a stravování (nikam se nemuselo přejíždět a docházet), a především  

činnost org. štábu a hlavně technické čety a jejich účelné rozdělení dle úkolů – VŠEM TĚM, KTEŘÍ  

POMOHLI KE ZDARU AKCE, PATŘÍ OBROVITÉ PODĚKOVÁNÍ !!!!! 

Výsledky našich zástupců:    

Dorostenky  Červený Hrádek – 8.místo 

Dorostenci Klučov – 9.místo 

Jednotlivci : 

- ml.dor.: Radka Sládková (Drahobudice) – 3.místo 

- stř. dor. Květa Sládková (Drahobudice) – 7.místo 

- ml. dor. Luboš Jarábek (Kšely)  - 2.místo 

- stř. dor. Aleš Masař  (Kšely)  - 9.místo 

- star.dor. Michal Hýna (Kšely)  - 3.místo 

 

Plamen – starší žáci  Klučov  - 7.místo  

 

 

 Ostatní proběhlé (probíhající) akce:  

- Podlipanská liga, Polabská liga 

- Memoriál v Červeném Hrádku 

- SDH Kostelec nad Černými lesy – pětidenní soustředění  

- SDH Ovčáry – sedmidenní soustředění 

- SDH Kšely – soutěž v útoku (malá účast) 



- SDH Český Brod – víkendová akce – spaní na Tuchorazské hlásce  

- SDH Červený Hrádek – dvoudenní akce na horách pod stanem  

 

Návrh na žádost o školení na hl. vedoucí táborů – termín byl dán na květen a přihlásily se 4 osoby z celé ČR – 

školení bylo zrušeno. Zájem z našeho okresu by byl. Úkol: obrátit se na vyšší orgán, zda bude další školení, 

a navrhnout, aby bylo v termínu mimo sezónu soutěží - Hybler   

 

 

2/ Branný závod hry Plamen 2015/16: 

 

Návrh na uspořádání SDH Kšely a SDH Radovesnice I.  

             Bylo odhlasováno, že uspořádá SDH Kšely.  

 

Uskuteční se v neděli 11. října 2015 na cvičišti ve Kšelích.  

 

POZOR na věkové kategorie, již v branném závodě budou platit věkové limity pro ročník 2015/16 !!!   

To znamená, že soutěžit mohou děti: 

o V kategorii mladší  -  narozené  2005, 2006, 2007, … 

o V kategorii  starší -  narozené  2001, 2002, 2003, … 

 

V roce 2016 tedy NESMÍ soutěžící dosáhnout věku 12 let u mladších a 16 let u starších. 

  

Pozvánka na soutěž bude poslána. Přihlášky je třeba zaslat pouze elektronicky a VČAS!!! 

 

Ceny: vyhodnocení prvních pět hlídek v každé kategorii, pro další umístěné tašku ze sladkostmi a drobnostmi  

 

              Předpokládaná účast: 

Mladší: Kšely 1x, Žiželice 2x, Plaňany 1x, Poříčany 1x, Kostelec 2x, Ratenice 1x, Klučov 2x , Č. Hrádek 2x, 

Ovčáry 2x,  Tuchoraz 1x … 

Starší: Kšely 2x, Žiželice 2x, Plaňany 1x, Kostelec 1x, Ratenice 1x, Klučov 2x, Č. Hrádek 2x, Ovčáry 2x, 

Tuchoraz 2x … 

 

    

 

3)    Další plánované akce: 

 

27. 9. 2015  Sportovní den hasičských přípravek (nejen) okresu Kolín v Českém Brodě 

13. 9. 2015 Memoriál v Drahobudicích  

První víkend v říjnu – podzimní soustředění MH Tuchoraz, Ratenice  

             Podlipanská liga ( 5.9.Ratenice, 19.9. Kostelec nad Černými lesy) – přípravka, mladší, starší, dorost 

 

 

4) ŠKOLENÍ A DALŠÍ: 

 

Školení vedoucích: 

Předběžně domluveno: 

Termín: 13. – 14. 11. 2015  

Místo:  Velký Osek, pokud bude volno – zjistí L. Hyblerová 

Do konání branného závodu je třeba dodat závazné seznamy zájemců z každého SDH (opět bude třeba počty 

redukovat, proto je dobré vybrat vždy ty, kteří opravdu potřebují)  

 

Školení rozhodčích mládeže: 

Návrh uskutečnit tak, aby bylo přínosem i pro rozhodčí z Podlipanské a Polabské ligy. Buďto udělat až na jaře 

před zahájením soutěží, nebo nejprve již na podzim první část (všechny disciplíny) a pak na jaře už jen 

upřesnění pož. útoků a zkoušky. J. Hybler rozešle výzvu a podle zájmu se upřesní. 

Termín: předběžně navržen v neděli 15.11.2015 ve Velkém Oseku    

 

Zimní halová soutěž: 

Žádný zájemce zatím návrh nepodal. Bude v jednání. 

 



 

5) OSTATNÍ  INFORMACE: 

 

- dotace – MTZ SDH –  bude proúčtováno přes OSH a bude zaplacen materiál, který byl použit na opravu 

překážek na okrese a kraji, popřípadě se část převede na nákup materiálů na školení vedoucích  

- sborům, zapojeným do hry Plamen/dorostu,  bude opět převeden fin. příspěvek dle počtu družstev, výše                              

příspěvku bude stanovena podobně jako loni – L. Hyblerová zjistí kolik družstev/jednotlivců bylo 

zapojeno a zda bude na rozdělení tolik finančních prostředků  

- Okresní soutěž přípravek -  žádný návrh na rozšíření o vhodnou disciplínu se neobjevil, zatím necháme  

otevřené. Případné nápady jsou vítány!!  

 

6) DISKUZE 

            -  Ing. Petr Polášek podal informaci, že pokud by někdo měl nějaký problém s pravidly, může se na něj obrátit  

                kdykoliv 

 

 

 

Zapsala: Lucie Hyblerová     Jan Hybler v. r., vedoucí OORM 


