
PORADA okresní odborné rady mládeže 

pátek 7. 5. 2021 

Online 

 

Účast: Čečrdlová, Dvořák, Holá, Novotný, Pinďák, Říhová, Schuh 

Omluveni: Černá, Jirsová, Ledvinka, Paulová, Strouhalová, Šorsáková 

 

1) Plánování termínů akcí:  

 

Konání všech akcí je závislé na epidemiologické situaci a souvisejících 

platných opatřeních - především povolení soutěží amatérského sportu. Při 

plánování akcí rada vycházela z metodického pokynu Úseku mládeže 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pro pořádání postupových soutěží. 

 

- ZPV se měl uskutečnit 2. 5. ve Třtici. Pro ročník 2020/2021 je zrušen. 

 

- Rakovnická liga 2021: 

o Třtice 16. 5.  přeplánováno na neděli 27. 6.  

o Velká Chmelištná -  sobota 10. 7.  

o Senomaty - sobota 4. 9.  

o Chrášťany - sobota 25. 9.  

 

- Okresní soutěž přípravky, Senomaty  

o přeplánováno na neděli 6. června   

o po diskusi upraven počet disciplín na: štafetu trojic a útok se 

džberovou stříkačkou 

 

- Okresní soutěž Plamen, Rakovník  

o sobota 22. května, po diskusi a doporučení SH ČMS bude 

v letošním ročníku snížen počet disciplín na požární útok, štafeta 

4x60 a štafeta dvojic 

 

- Okresní kolo dorostu a požárního sportu (spolu s okresní soutěží 

v požárním sportu) 

o sobota 5. června 

o muži, ženy - útoky družstva, běh na 100 m s překážkami 

o dorost družstva - útoky a běh na 100 m s překážkami 

o dorost jednotlivci - běh na 100 m s překážkami, testy 

 

- Krajské kolo hry Plamen, Vlašim – 12. 6. (disciplíny bez ZPV) 

- Krajské kolo dorostu družstev, Vlašim - 13. 6. (všechny disciplíny) 

- Krajské kolo v požárním sportu, OSH Kolín – 19. 6. (včetně dorostu 

jednotlivců) 



 

- Úkol: zjistit zájem družstev o účast na soutěžích 

 

2) Plnění odznaků odbornost 
a. Nebylo pořádáno společné plnění odznaků odborností (specializací) 

b. Celoroční činnost nebude v letošním ročníku vyhodnocována.  

 

3) Požární ochrana očima dětí a mládeže 
a. Sešlo se 52 prací z 2 MŠ, 1 ZŠ a 4 SDH 

b. Vyhodnoceno, odesláno na KSH, ceny nakoupené, zbývá 

vytisknout diplomy. Předávat ocenění budeme na akcích. 

 

4) Různé:  

a. školení vedoucích mládeže musíme přesunout na podzim 2021, 

stále platí plán odjet např. do Jáchymova 

b. Luženská 60 a 100 – přeplánováno na 11. 9. 2021, Rakovník 

c. Tábor Vojtův mlýn 4.-9. 7. 2021, kapacita plná 

d. Poháry a diplomy zajišťuje T. Říhová 

e. Sklad na Zátiší - na středu 19. května v 15 hodin naplánována 

brigáda 

f. Na naše OSH vychází organizace Krajského setkání přípravky v 

neděli 19. 9. (Plánovat budeme v červnu.) 

 

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ: 

 

datum akce 

19. května Brigáda sklad Zátiší 

22. května Okresní soutěž Plamen 

5. června Okresní soutěž dorostu, dorostu jednotlivců a požárního 

sportu mužů a žen 

6. června Okresní soutěž přípravky 

27. 6.  I. kolo Rakovnické ligy, Třtice 

4. - 9. 5.  Soustředění Vojtův mlýn 

10. 7.  II. kolo Rakovnické ligy, Velká Chmelištná 

4. 9.  III. kolo Rakovnické ligy, Senomaty 

25. 9. IV. kolo Rakovnické ligy, Chrášťany 

 


