
Příloha č.7 

 

Zpráva OORM Brno-venkov za rok 2016 

 

Sestry, bratři a vážení hosté, 

dovolte, abych Vás krátce seznámil s činností odborné rady mládeže okresu Brno-venkov 
v roce 2016. 

Rada se sešla v tomto roce 4x, ač jedno setkání bylo krátké v rámci ZPV v Hostěnicích. 
Scházíme se ve složení Petr Pejřil, Marie Ryšavá, Zbyněk Machanec(všichni SDH Tvarožná), 
Jitka Flodrová (Moutnice), Milan Weis, Jana Dolníčková(Hrušovany u Brna), Miloš a Jan 
Hermanovi(Kuřim), Jiří Lhotský (Blažovice), Veronika Zbořilová( Dolní Kounice), František 
Ostřížek( Čebín). Rada má i další členy, ale o těch už jsem neslyšel ani nepamatuji, a proto 
jsem nějak pozapomněl jejich jména. 

První letošní jednání proběhlo 22. února tady na Zubatého. Domlouváme školení rozhodčích 
a rozjíždíme přípravy na okresní kolo hry Plamen a dorostu. 

8. dubna jede Petr Pejřil na každoroční setkání vedoucích odborných rad okresů a krajů do 
Přibyslavi. Na této poradě se vždy hodnotí proběhlé akce a projekty z loňského roku a 
upřesňují se změny na daný rok. 

9. dubna probíhá v Hrušovanech u Brna školení rozhodčích. Toto školení je jak pro stávající, 
tak i pro nové rozhodčí. Z důvodu nepříznivého počasí školíme teorii. Praktická část probíhá 
při okresním kole hry Plamen. Lektory jsou Jitka Flodrová a Petr Pejřil. Poděkování patří SDH 
Hrušovany za organizaci. 

Další jednání rady proběhlo na konci dubna. Po nabídce paní starostky OSH Brno-město, 
připravujeme okresní kolo společně s Brnem-městem na stadionu VUT v Brně - Králově Poli. 
Toto kolo se koná 21. května na krásném stadionu, kde je organizace z důvodu velké plochy a 
množství družstev velmi náročná. Nicméně si myslím, že toto v rámci možností dopadlo 
dobře, ač se končilo až v 18.30 hod večer. Bylo by dobře, aby si při těchto akcích všichni 
remcalové uvědomili, že samo se to neudělá, a že chybička se vždy vloudí. Poděkování patří 
Všem, kteří se na organizaci podíleli a dali ruce k dílu. SDH Hostěnice za stánek s 
občerstvením. A jak to celé dopadlo: 

Přípravka: 1. místo - Kobylnice, 2. místo - Hrušovany u Brna, 3. místo - Kobylnice 2          

Mladší žáci: 1. místo - Kuřim, 2. místo - Sivice "A", 3. místo - Lelekovice 

Starší žáci: 1. místo - Kuřim, 2. místo - Tvarožná, 3. místo - Moutnice 

Dorostenky mladší: 1. místo- Petra Machancová (Tvarožná), 2. místo - Vendy Gavandová 
(Kuřim) 



                   střední: 1. místo- Amálie Mašková (Veverská Bítýška), 2. místo- Daniela Slámová 
(Říčany) 

                    starší: 1. místo - Martina Lvová (Kovalovice), 2. místo - Eva Husáková (Moutnice) 

Dorostenci mladší: žádné jsme neměli 

                  střední: 1. místo - Michal Pejřil (Tvarožná), 2. místo - Jakub Hlaváč (Říčany)  

                  starší: 1. místo - Jirka Přikryl (Kuřim), 2. místo - Jirka Holeček (Moutnice) 

 

Další akce na, kterých se podílí členové OORM, a samozřejmě nejen ono, jsou krajská kola 
hry Plamen a dorostu. Na tyto kola letos vyrazili jako rozhodčí Jitka Flodrová, Marie Ryšavá, 
Zbyněk Machanec, Verča Zbořilová, Jan Brandtner, Milan Weis, manželé Kohoutkovi, pan 
Konečný a Petr Pejřil jako člen organizačního štábu. Snad jsem na nikoho nezapomněl 

Krajské kolo dorostu proběhlo 11. června v Drnholci na okrese Břeclav. Z okresu nám 
postoupili výše uvedení dorostenci a dorostenky a vedli si takto: 

mladší dorky: Petra Machancová - 1. místo a postup na Mistrovství České republiky            
  Vendula Gavandová - 2. místo 

střední dorky: Daniela Sámová - 8. místo 

starší dorky: Radka Mášová - 6. místo, Eva Husáková - 8. místo 

mladší dorci: nemáme 

střední dorci: Michal Pejřil - 3. místo, Jakub Hlaváč - 5. místo 

starší dorci: Jiří Přikryl - 1. místo a postup na Mistrovství České republiky,                          
         Jiří Holeček - 4. místo  

Myslím si, že 4 medaile z krajského kola a 2 postupy na MČR ukazují, že v požárním sportu na 
tom tak špatně v rámci kraje, potažmo v republice, nejsme. O týden později se konalo v 
Kyjově krajské kolo hry Plamen. Na tomto kole nás reprezentovala družstvo starších žáků 
SDH Kuřim. Po tvrdých bojích a prvním místě v požárním útoku, skončili na krásném 3. místě. 

O 14 dní později proběhlo v Českých Budějovicích MČR hry Plamen a dorostu. Náš okres 
reprezentoval Jirka Přikryl z SDH Kuřim v kategorii starší dorost a vybojoval 4. místo ve 100m 
překážek a 6. místo ve dvojboji, což celkově stačilo na 4. místo v rámci ČR. Za mladší 
dorostenky Petra Machancová z SDH Tvarožná. Petra zabojovala a na 100 m překážek 
skončila na 2. místě a ve dvojboji je mistryní republiky. Celkově z toho bylo 2. místo na MČR. 
Dále byla Petra členkou reprezentace dorostenek, dostala se na MS dorostu v Ostravě, kde 
bohužel díky zranění byla morální podporou pro ostatní děvčata. Začátkem září proběhlo na 
Zubatého seznámení s novou směrnicí hry Plamen pro vedoucí, kterého se zúčastnilo asi 20 
vedoucích. 



První víkend v říjnu proběhlo ZPV. Pro tentokrát opět v Hostěnicích, zázemí perfektně 
připravili hasiči z místního sboru, za což jim moc děkujeme. Trať pro tento rok je trošku jiná, 
ale všichni se s ní porvali s vervou a jak nejlépe mohli. A jak to dopadlo?  

přípravka: 1. místo - Kobylnice 4, 2. místo - Kanice, 3. místo - Kobylnice 2 

mladší: 1. místo - Sivice 1, 2. místo - Sivice 2, 3. místo - Zbraslav 1 

starší: 1. místo - Kuřim 1, 2. místo - Blažovice, 3. místo - Veverská Bítýška 

dorost: v této kategorii pouze družstvo Hrušovany 

jednotlivci 

dorky: Radka Mášová - 1. místo, Marcela Paulíková - 2. místo, Daniela Slámová - 3. místo 

dorci: Jiří Přikryl - 1. místo, Tomáš Semerád -2. místo, Jakub Hlaváč - 3. místo 

22. - 23. října proběhlo školení vedoucích v Těšanech. V sobotu se školily směrnice hry 
Plamen a dorostu, dokumenty k vedení kolektivů mladých hasičů v podání Jitky Flodrové, 
Marušky Ryšavé a Hanky Zapulové. Speciální pedagogiku podala absolventům Jana 
Dolníčková, psychologii a pedagogiku Janča Urbancová z Havířova. Neděle byla zaměřena na 
zdravovědu. Účastníci se rozdělili do 4 skupin, ve kterých se od profesionálů ze záchranné 
služby JMK dověděli a poté i vyzkoušeli vše potřebné.  
Moc děkuji všem lektorům a hlavně SDH Těšany a pak Janě Štelclové za zajištění nejen 
prostor, ale hlavně pak všeho kolem tohoto školení. 
V průběhu celého roku probíhá okresní Liga mládeže, která se pořádá ve spolupráci s MHJ.  
V této lize se za OSH nejvíce angažuje Milan Weis a jeho tým.  
 
Závěrem mi dovolte všem poděkovat a těším se na další spolupráci. 

       Petr Pejřil  

Brno 11. 11. 2016 

 


