
 
 

Zpráva OORM Brno – venkov za rok 2017 

 

 
   Vážené sestry, bratři a vážení hosté, dovolte mi , seznámit Vás s činností  OORM  
Brno – venkov,dále pak s výsledky a úspěchy našich družstev a jednotlivců v roce 2017. 
Odborná rada působí mnoho let v podstatě ve stejném složení: 
    Jitka Flodrová ( Moutnice ) 
    Jana Dolníčková a Milan Weis ( Hrušovany )  
    Marie Ryšavá a Zbyněk Machanec ( Tvarožná )  
    Miloš a Jan Hermanovi ( Kuřim ) 
    Veronika Zbořilová ( D.Kounice ) 
    František Ostřížek ( Čebín )  
    nově od letošního roku Patricie Petrová (Lelekovice) 
 
  Další členové se zúčastňují jen velmi nepravidelně a nebo vůbec. Důvodem může být 
pracovní vytížení a v horším případě nezájem o tuto činnost, ale v tom případě by si to měli 
starostové daných okrsků či sborů vzít za své a najít za tyto adekvátní náhradu. 
   V roce 2017 jsme se sešli 3x. Vždy probereme, prodiskutujeme, domluvíme a následně se 
co nám síly stačí snažíme připravit dané akce tak, aby vše klaplo jak má. Do naší kompetence 
spadá okresní kolo Plamen ( OZ příprava a samotný průběh ), školení vedoucích a rozhodčích 
( námět školení, rozdělení přednášek, zajištění průběhu ), rozdělení dotací z MŠMT ( po 
dodání od SDH doporučit VV OSH komu a kolik ) a další činnosti ( krajské kola, rozhodčí 
atd.) 
   A teď již  k samotné činnosti. Ještě v listopadu loňského roku se OORM Brno – venkov 
moje maličkost, Milan Weis a Verča Zbořilová zúčastňují jednání  KORM, rozšířené právě o 
členy okresních rad  celého JMK. Konání se konalo na Hodonínsku na Vápenkách. V 
příjemném prostředí penzionu Vápenky jsme zhodnotili činnosti všech OORM a předali si 
zkušenosti a nápady. Večer byl výživný a určitě splnil naše představy a očekávání. 
    V lednu a dubnu jsme na jednáních připravovali OZ na jarní kolo hry Plamen a OZ na 
soutěž přípravek, domlouvali se rozhodcovské, štábní, organizační posty, strava a další 
organizační záležitosti. 
   Na 20. května připadá den konání jarního kola Hry Plamen v Přísnoticích. Ač se původně 
domlouvalo chystaní a přípravy na pátek, tak z důvodu zřejmé malé účasti členů VV, ORM a 
dalších, se předělalo OZ a začátek na sobotní 11hodinu. Veškeré přípravy pak proběhly 
v sobotu od rána. 
Dle mého názoru toto opatření nebylo úplně špatné, ale o tom se musíme pobavit na začátku 
roku následujícího. Pro tentokrát jsme běhali opět všechny disciplíny naráz, kromě štafety 
CTIF. Tuto štafetu jsme zařadili samostatně na konec dne. I to byl důvod relativně rychlého 
průběhu a v 16h jsme mohli vyhlásit výsledky.  
A vše dopadlo následovně:  
 
          mladší žáci :    1. Sivice 1                    2. Lelekovice               3. Kuřim 
          starší žáci:        1.Kuřim                       2. Přísnotice                 3. Lelekovice 
 
 
 



  Druhý den proběhlo okresní kolo dorostu, současně s okresním kolem dospělých. Zde 
v kategorii  družstev bylo jasno hned. Děvčata žádná nebyla a i v dorostencích nebyla 
konkurence a na krajské kolo postoupily  Hrušovany u Brna. V jednotlivcích už se bojovalo a 
pro některé to byl začátek úspěšné sezóny. 
Výsledky:  ml. dorostenky: 1. Denisa Giňová(Hrušovany) 2. Tereza Bílková (Nosislav) 
                 stř. dorostenky: 1. Aneta Zabloudilová(Hrušovany) 2. Anna Jakubíčková(Nosislav) 
                                            3. Kristýna Slouková (Sokolnice)   
                  st. dorostenky: 1. Radka Mášová( Sokolnice) 2. Eva Husáková ( Moutnice) 
                                           3. Petra Lánská(Říčany) 
                     
                  ml. dorost: 1. Tomáš Tinka(Tvarožná) 
                  stř. dorost: 1. Michal Pejřil(Tvarožná) 2. Tomáš Semerád(Vev. Bitýška) 
                                    3. Martin Jež (Říčany) 
                   st. dorost: 1. Jiří Přikryl (Kuřim) 2. Jakub Hlaváč 3. Petr Sláma( Říčany oba)           
 
   Za týden 28.května v Hrušovanech u Brna proběhla soutěž přípravek. Zúčastnilo se 6 
družstev a soutěž  to bylo pěkná. Zde se osvědčilo oddělit přípravku od hry Plamen, prostě 
žádný stres, spěch, ale jen hraní si s dětmi. Vítězi bylo každé družstvo, které si přijelo 
zasoutěžit a změřit síly s ostatními. 
Pořadí na bedně:  
 
                1.   Kobylnice 1                2. Kuřim                      3. Kanice 
 
   O víkendu 15.-16. června se konalo krajské kolo hry Plamen a dorostu v Blansku. Sobota 
patřila žákům a jejich soutěži. Náš okres reprezentovalo družstvo SDH Kuřim. Děti se snažily 
i vedoucí co jim síly dovolily. Na požárním útoku brali 2.místo, ale stačilo to celkově na 5. 
místo 
V neděli probíhalo sportovní klání dorostů. V kategorii družstev vyslal náš okres jen kluky  
z Hlrušovan. Jejich 5.místo se bohužel dalo očekávat, všichni jejich soupeři byli daleko 
zkušenější. V jednotlivcích bylo trošku lépe. Celým spektrem kategorií si naši reprezentanti 
nevedli vůbec špatně. Jejich výsledky hovoří za vše. 
     Ml. dorostenky: Tereza Bílková (Nosislav) 8.míst a Denisa Giňová(Hrušovany) 11.místo 
     Stř. dorostenky: Anna Jakubíčková(Nosislav) 11. místo 
     St. dorodtenky:  Eva Husáková(Moutnice) 9.místo a Veronika Veisová(Hrušovany)15.místo 
 
     Ml. dorost : Tomáš Tinka(Tvarožná) 7.místo 
     Stř. dorost : Michal Pejřil(Tvarožná) 4.místo, Tomáš Semerád(Vev.Bitýška) 6.místo 
                        Martin Jež(Říčany) 10.místo 
     St. dorost :  Jiří Přikryl(Kuřim)  1.místo, Jakub Hlaváč(Říčany) 2.místo, 
                        Petr Sláma( Říčany) 11.místo 
 
    Od 1.7. do 5.7. 2017 se konalo na městském stadionu Zlín MČR hry Plamen a dorostu. 
Dle předchozích výsledků je jasné kdo nás tam reprezentoval. Povítězství ve své kategorii  
i na kraj.kole, byl Jirka Přikryl s SDH Kuřim  opět horkým želízkem na tomto mistrovství. 
S Jirkem přijel do Zlína i početný fanklub a i to určitě pomohlo. Po urputném boji si vyběhal 
titul „Mistra české republiky“ v kategorii starší dorost a tímhle se úžasně rozloučil 
s dorosteneckými kategoriemi. A nejen závodníci, ale i naši rozhodčí I. stupně na MČR byli 
vybráni a to Jitka Flodrová ( SDH Moutnice ) a Marie Ryšavá ( SDH Tvarožná ) . 
    Po vrcholu ročníku 2016/2017 ve Zlíně, přichází doba prázdninová.Tudíž dovolené, výlety , 
oslavy výročí a sem tam nějaká pohárovka. Koncem srpna se scházíme na další poradě OORM.  



Dáváme dohromady OZ ZPV, OZ na školení vedoucích a rozhodčích a dále pak dotace na MTZ 
a volno-časové  aktivity pro SDH dle jejich žádosti. Tyto následně doporučujeme ke schválení  
VV OSH. 
   A už je tu 7.října, jako již tradičně první sobota v tomto měsíci patří brannému závodu, který  
se tentokrát pořádá na Hlíně. Lidičky z SDH Hlína v čele se starostem Richardem Nesvačilem 
ukázali, že nic není nemožné a nápor 450 dětí a dospělých zvládli s naprostou  bravurou..  
Samotný závod, dle mého názoru byl dobře připraven a až na drobné přeháňky a trošku 
chladnějšího počasí bylo vše  v pořádku.Všechny kategorie si odběhaly co měly a o vítězích  
se rozhodlo na soutěžním poli.  
A umístění bylo takové: Přípravka: Kobylnice, Kanice, Hrušovany u Brna 
                                        Mladší žáci: Kuřim 1, Zbraslav 1,Lelekovice 1 
                                        Starší žáci: Kuřim 1, Bedřichovice , Lelekovice 1 
                                        Dorostenci: Becřichovice, Hrušovany u Brna 
                                        Dorostenky. Hrušovany u Brna 
 
   Ve dnech 21.- 22. října se v ZŠ Těšany konalo školení vedoucích mládeže a rozhodčích. 
Školení pro rozhodčí, bylo jednodenní ( školila M.Ryšavá a moje maličkost ) a zúčastnilo  
se  pouze 7 uchazečů. 3 rozhodčí si kvalifikaci obnovovali a  4 usilovali o získání. Toto vše  
se povedlo a za jejich aktivitu jim patří dík.  
  Chtěl bych Vás starosty sborů nebo jejich zástupce upozornit, aby jste zájemce o tuto 
kvalifikaci spíše hledali, než jim nějakým způsobem házely  klacky pod nohy. 
   U vedoucích je situace jiná. Tady musíme nastavovat strop přihlášek na 50 kusů. Pro 
tentokrát jsme si pro vedoucí připravili 4 hodinovku s projektem „Lokomoce“ .  
Jedná se  o skupinu, která ukazuje lidem pracující s dětmi, jak se správně hýbat.  
Odpoledne pak Hanka Zapulová probrala dokumenty, vzdělávání, okrajově specializace  
a odborky. Dále pak vedoucí i rozhodčí společně, prakticky pod vedením mě a Milana Weise 
profrčeli a  vyzkoušeli PÚ CTIF. Závěrem dne měli na programu Směrnice hra Plamen  
a dorostu. V neděli ráno jsme vedoucí rozdělili prve na 2 skupiny. Jedna s Janou Dolníčkovou 
absolvovala psychologii a pedagogiku, druhá se záchranáři teorii první pomoci. Potom 
skupiny ještě zmenšili na 4 a všichni si první pomoc vyzkoušeli prakticky. Od resuscitace přes 
stabilizovanou polohu až po správné zastavení krvácení a zaškrcení. Celé školení bylo 
zakončené testem.  
   Z mého pohledu a názoru zúčastněných bylo toto školení velmi poučné a snad si naprostá  
většina odnesla hodně dobrého. Samozřejmě se našli i tací, kterým se leccos nelíbilo, ale tak  
to bývá. 
    Takhle jsem celý rok pracovali a snad mohu i říci, že se nám to daří. 
 
 
   Závěrem mi dovolte pár poděkování. 
Děkuji SDH Přísnotice, SDH Hrušovany a SDH Hlína za přípravu a pořadatelství soutěží  
Plamen , dorost a přípravky. 
 Děkuji SDH Těšany za přípravu a pomoc při školení vedoucích a rozhodčích.  
Děkuji za celou ORM výkonnému výboru OSH za podporu při činnosti. 
Děkuji všem závodníkům či rozhodčím, kteří nás reprezentovali na vyšších kolech  
( kraj, MČR ).  
Děkuji členům ORM za jejich činnost při všech akcích. 
 Hlavně bych chtěl já moc poděkovat Hance Zapulové, protože bez její práce a pomoci 
by to pro mě a vlastně pro všechny bylo móóóc složité   
 
    Děkuji za pozornost.                                                                   



 
                                                                                 
                             
 
 
 
 
 
 


