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Zápis z jednání odborné rady mládeže 
 
Datum a čas:           4. ledna 2021 od 18 hodin 
 
Místo:                        videohovor 
 
Přítomni:          Ivana Zuberová, Lenka Škalová, František Hrubý, Václav Studnička         
                                                                                                            
Omluveni:          Marie Štychová 
 
Hosté:                        Vladimír Vozka 

 
 
Program jednání: 

     - zahájení 

- příprava neuskutečněného podzimního kola hry Plamen 
- organizační zabezpečení školení VM 
- zabezpečení krajského kola hry Plamen 
- příprava porady rozhodčích 
- příprava porady vedoucích kolektivů 
- úprava směrnice ligy 
- diskuze - metodika školení 
- různé 

 
 
 
 

Projednané body jednání 
 
1) Zahájení 

- Vedoucí rady přivítala přítomné. 
 
 
 
2) Příprava neuskutečněného podzimního kola hry Plamen 

- OZ zůstává, jen datumy jsou upravené. 
- Pořadí startů kolektivů zůstává dle startovní listiny z podzimu 2020. Startovní listina se 

upraví pouze dle počtu hlídek, které vedoucí upřesní. 
- Počty hlídek upřesní VM do 29. března 2021. 
- Dojezdy i odjezdy zůstanou ve stejném režimu. 
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3) Organizační zabezpečení školení VM 

• OBNOVY 
- Uskuteční se v Hořehledech. 
- Zatím termín v únoru, šlo by v nejhorším posunout na březen. 
- Do sálu se vejde i 70 lidí. 
- Pronájem sálu 1.000 Kč/den + stravné. 
- Poplatek za školení 200 Kč na osobu 
- Projednání programu. 
- Školení vedené dialogem. 

 
 

• NOVÁČCI 
- Dle možností a situace např. na podzim. 
- Projednání plánu. 
- Místo – tam, kde jsou všechny překážky; 

            - stačí pro cca 15 lidí; 
            - projednat možnosti s SDH Lužany, Přeštice 

- Vedoucím se zašle e-mail s dotazem na zájem o školení nováčků a rozhodčích. 
 

 
 

4) Pozvánky na poradu VM a RM 
- V Nebílovech ve sportovním areálu u koupaliště. 
- Dopoledne porada rozhodčích a odpoledne porada vedoucích. 
- Příprava programu. 
- Účast potvrdit do 12. 2. 2021. 
- Pokud by nebylo možno se v únoru sejít, bylo by vhodné porady uskutečnit do zahájení 

ligových soutěží. 
 
 

 
5) Zabezpečení krajského kola hry Plamen 

- Krajské kolo proběhne 5. a 6. 6. 2021 ve Stodu. 
- Příprava harmonogramu. 
- Budou použité jednotné PS 12. 
- Losování pořadí proběhne na KORM. 

 
 
6) Metodika odborné přípravy vedoucích mládeže 

- Upravená dle nové směrnice. 
- Nová karta zkoušek vedoucího mládeže. 
- Dokud sbor neodevzdá registrační list, nejsou děti pojištěni na soutěžích. 
- Pokud sbor nemá vyškoleného vedoucího a má již po roční ochranné době, není 

možné od nich přijmout registrační list. 



                                                                         SH ČMS  

                                                                                                          Okresní sdružení hasičů Plzeň - jih 
                                                                                                               Okresní odborná rada mládeže 

 

 
 
 
7) Směrnice Ligy MH OSH PJ 

- Schvaluje Shromáždění představitelů. 
- Projednání připomínek. 

 
 
 
8) Různé 

- Zaktualizovat Koncepci pro vyhodnocení Ligy mladých hasičů Okresního sdružení 
hasičů Plzeň – jih a okresního kola celostátní výtvarné a literární soutěže Požární 
ochrana očima dětí a mládeže 

- Plán práce na stánkách OSH PJ, ale je pouze orientační, bude se odvíjet dle 
epidemiologické situace. 

- Disciplína k ZPV – ponechá se druhá disciplína, diskuze o tom, jaká. 
- Přišly připomínky z SDH Želčany – odpověď zašle Výkonný výbor. 
- Logo ligy 
- Byly spuštěny nové webové stránky a facebook (staré stránky skončily 31. 12. 2020). 

Bude zde i přihlašovací systém. 
- Další jednání OORM 1. 2. 2021. 

 
 

 
 
 

 
Zapsala: Lenka Škalová 


