
Hodnocení činnosti Komise dětí a mládeže v roce 2016 
 
Komise DaM AVZO TSČ ČR pracuje ve složení: 
 
předseda komise: Jaromír Remža 
členové:                 Eva Urbanová 
            Jana Pourová 
            Jana Jílková 
            Kateřina Topilinová 
            Evžen Pour    
            Petr Vykoukal 
            Jan Domanský 
            Karel Polínek 
 
 
Akce a soutěže v roce 2016, které pořádala, nebo na kterých se podílela komise 

dětí a mládeže. 

Březen – proběhla tradiční soutěž ve Ždánicích v JMK Jarní polévka, které se 

zúčastnilo cca 30 dětí a mládeže. Soutěž zajišťovalo 6 dobrovolníků. 

 

Duben – 8 ročník soutěže TREFA v MSK pořádaná společně se 113 ZO AVZO 

Karviná a RADAMOK. Protože si tato soutěž už našla svůj pravidelný okruh příznivců, 

je účast na soutěži cca 80 soutěžících a zajišťuje ji 15 dobrovolníků. 

      

Duben – ve Ždánicích se uskutečnila víkendová akce se soutěžemi v přírodě za 

účasti 12 dětí a 3 dospělých (dobrovolníků). 

 

 

Květen – tradiční dvoudenní přehlídka volnočasových aktivit DDM a spolků v MSK 

s názvem Bambifest a účastí cca 500 dětí a někdy i rodičů. AVZO zajišťovalo střelnici 

ze vzduchových zbraní.(plynové pistole) 



       

Červen – Dětský den (Den dětí) společně organizovaný v Ostravě Bělském lese 

s účasti cca 250 dětí a Dětský den v Klimkovicích s účasti cca 60 dětí (někdy i 

doprovodem rodičů). 

Červenec – uspořádán letní tábor v Hustopečích nad Bečvou s účasti 20 dětí a 8 

dobrovolníků (vedoucí, instruktoři a kuchařky). Rovněž na jihu Moravy proběhl putovní 

tábor s účastí 12 dětí a 5 dobrovolníků. 

               

Září – v měsíci září proběhlo na a v okolí penzionu Jana v JMK proškolení rozhodčích 

STO a vedoucích kroužků branných pobytů v přírodě za účasti 46 školených. Vedoucí 

akce Petr Vykoukal. Druhý den (sobota) proběhla soutěž Sportovně turistické 

olympiády za účasti 36 soutěžících (18 hlídek) a 20 rozhodčích na stanovištích. Délka 

trati byla 4,8 km a převýšení 210 m. V neděli dopoledne byl víkend zakončen 

střeleckou soutěží dětí – střelecký souboj. 

 

                  



Říjen – střelecká soutěž pro veřejnost „Starobělská pažba“ (14 ročník) s účasti cca 

77 soutěžících. Vše zajištovalo 12 dobrovolníků.  

                 

15 a 16. 10. dopoledne jsme se zúčastnili už 5 ročníku projektu pořádaného ČRDM         

„72 hodin“ s letošním mottem „Pomáhám, protože chci“ s účasti 13 dětí a 5 

dospělých. Prozatím je to jediný spolek AVZO (o kterém vím), který se zúčastnil této 

celorepublikové akce. Z našeho spolku skutečně jeden, pokud ano i to o něčem 

vypovídá…Celkem bylo v ČR registrováno 605 projektů s účastí téměř 30 000 

dobrovolníků (29 536).  

           

16. října odpoledne proběhla soutěž v lukostřelbě dětí i dospělých „O to cenu 

předsedy spolku“ s účasti 16 dětí a 7 dospělých. 

.             

 

Jaromír Remža 
Komise Dětí a mládeže 



 

 


