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Zápis z jednání odborné rady mládeže 

 
Datum a čas:           27. dubna 2021 od 17 hodin 

 
Místo:                        videohovor 
 
Přítomni:          Ivana Zuberová, Lenka Škalová, Václav Studnička, František Hrubý         
                                                                                                            
Omluveni:          Marie Štychová 

 
Hosté:                        Vladimír Vozka, Zbyšek Zuber 

 
Program jednání: 

     - zahájení 

      -     vyhodnocení porady s vedoucími 
- dotazy na „ústředí“ 

- návrh OZ jarního kola Plamen 

jednotlivci 
návrh OZ krajského kola Plamen 

porada VM 

diskuse 

 
 

Projednané body jednání 
 
1) Zahájení 

- Vedoucí rady přivítala přítomné. 
 

Vyhodnocení porady s vedoucími 
- Žádné negativní postřehy kromě připomínek pana Hoffmanna ze Želčan. 
- Porada probíhala v klidu. 
- Bylo řečeno vše, co jsme věděli. 
- Z Ústřední odborové rady mládeže nedostáváme žádné informace. 
- Ti co chtěli, měli možnost diskuse, ale diskutovali jen dva vedoucí. 

 
Dotazy na „Ústředí“ 

SDH má odevzdaný RL kolektivu, ale ne RL sportovního oddílu, mohou MH startovat ve 
hře Plamen? 

SDH má odevzdaný RL sportovního oddílu, ale ne RL sportovního oddílu, mohou MH 
startovat ve hře Plamen? 

Pojištění – vedoucích a trenérů. 
RL sportovního oddílu – aktivní sportovci?  X  soukromé pojištění. 
Registrace do RL sportovního oddílu bez souhlasu daného člověka? 
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Návrh OZ jarního kola Plamen 

- Časový harmonogram. 
- Při omezení na 50 osob vychází 2 družstva + vedoucí, rozhodčí, technická četa… 

- Bude bez disciplín CTIF. 
- 14 dní před zahájením bude oznámeno konání či zrušení soutěže. 
 
Jednotlivci 

Při omezeních je pořádání soutěže jednotlivců schůdnější než Plamen. 
Bylo by možno konat okresní i krajské kolo. 
Omezení počtu závodníků (5 závodníků na kategorii, ale max. 10 za sbor). 

 
Návrh OZ krajského kola Plamen 

Časový harmonogram. 
Omezený čas na seznámení s PS 12. 
Bez ubytování. 
Při konání krajského kola, kterému nebude předcházet kolo okresní, budou navrženi 
jako postupující vítězové roku 2019. 
 

Porada VM 

- Proběhne 16. 5. 2021 od 9.00 hod. on-line. 
- Informace bude zaslána vedoucím mládeže z kanceláře OSHPJ. 
- Bylo by dobré zaslat vedoucím dotazy: 

 Kdo by předběžně měl zájem zúčastnit se soutěží, kdyby bylo možné jejich 
pořádání. 

 Kdo se přihlásil k dotaci Letní kemp. 
 

Diskuse 

Je možné uspořádat TFA mladých, ale není pořadatel. 
Je možné uspořádat přípravky, ale není pořadatel. 

 OORM PJ by měla zájem uspořádat setkání přípravek v příštím roce opět 
v Nebílovech. 

Informace ze Shromáždění v Brně 

Opravit a natřít překážky v Lužanech 

Další jednání OORM v 24.5.2021. 
 

 
 

 
 

 
Zapsala: Lenka Škalová 


