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Zápis z     porady vedoucích kolek vů  

Den a doba porady: 10. dubna od 9.00 hodin

Místo zasedání: online

Svolavatel: OSH Plzeň - jih

Program školení:
1/ Zhodnocení stávajícího stavu, informace z kolek vů
2/ Soutěže – možnos  konání
                     Liga MH 2020-2021
                     Okresní kolo Plamen
                     Krajské kolo hry Plamen
                     Hra Plamen ročník 2021-2022
                     Registrační listy
                     Diskuze
3/ Závěr

1.      Zhodnocení stávajícího stavu, informace z kolek vů

Vedoucí  OORM  paní  Ivana  Zuberová  přivítala  všechny  zúčastněné,  seznámila  je  s
programem. Dotázala se na situaci v kolek vech. A informovala o  prvotních informacích
v médiích, že od 12. 4. 2021 bude moci trénovat max. 20 osob. Hned na to vyšla další
informace, že ministr zdravotnictví by chtěl umožnit setkávání pouze 2 osob.

Jitka Šmolíková
- Nabízeli jsme kroužky online – nebyl o ně zájem. Jinak za m vyčkáváme.

Jana Škalová
- Rodiče mají o schůzky zájem, snad se kroužky rozjedou.

- Děláme tréninky po 2 dětech.

Lenka Strolená
- Dě  se těší. U nás nebude problém, aby se sešly.

Lucka Horová
- Na pondělí už máme svolaný trénink.

- Bojím se, ale že nebudou nové dě .
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1.      Liga MH 2020-2021        
- Na Chlumu a v Želčanech už soutěže neproběhnou. V květnu v Žákavé a v červnu ve 

Dnešicích by možná mohly proběhnout, ale ne jako Ligové.

- Letos se Liga nebude hodno t.

- Na Ústředí vyšla časová osa soutěží dle epidemiologické situace – 3. varianty:

VARIANTA 1: Okresní i krajská kola a Mistrovství ČR proběhnou v „běžných“ termínech bez 
omezení, dle kalendářů soutěží OSH, KSH (květen, červen) a „běžným“ způsobem (tradiční počty 
účastníků i počty disciplín).

Předpoklad – nejpozději 15. května bude umožněno pořádání soutěží pro registrované sportovce
a nebude předpokládáno zhoršení situace.

VARIANTA 2: Okresní i krajská kola a Mistrovství ČR proběhnou v termínech (konec května, začátek
června) s omezeními.

Předpoklad – nejpozději 15. května bude umožněno konání soutěží pro registrované sportovce 
s omezením do 50 osob nebo více a s předpokladem dalšího uvolňování opatření.
Soutěže budou probíhat v omezeném režimu – počty účastníků, počty disciplín, režimová 
opatření dle aktuální situace.

VARIANTA 3: Okresní ani krajská kola nebude možno ve výše uvedených termínech pro soutěže 
družstev uskutečnit.

Předpoklad – po 15. květnu nebude umožněno konat soutěže pro registrované sportovce, nebo 
bude jejich konání možné v menším počtu, než 50 osob.

a. Vyšší kola postupových soutěží družstev (Plamen, dorost) SE NEUSKUTEČNÍ.

b. V případě zlepšujících se podmínek bude doporučeno pořádání alespoň okresních kol
družstev a vyhodnocení ročníku 2020/2021 v plném nebo omezeném rozsahu 
disciplín atd. do 30.09.2021 v rámci OSH.

c. Dle aktuálních podmínek se pokusíme uspořádat aspoň Mistrovství ČR ve vybraných 
individuálních disciplínách (předpoklad 100 m dorost a 60 m hra Plamen).

- Ve 2. variantě bychom vypus li soutěže CTIF.

- Za m se plánuje Okresní i Krajské kolo Plamenu.

- Ústředí umožnilo posunout letošní ročník až do konce září, ale lepší by bylo od září již 
začít nový ročník 2021/2022.

- Pokud by jakékoliv sbory chtěli pořádat soutěž, pokud to nařízení dovolí, tak mohou, 
ale nebudou to Ligové soutěže.

Jana Škalová
- Jestli jsem to dobře pochopila, soutěže v Žákavé a ve Dnešicích proběhnou, ale nebudou 
do Ligy.

- Jak to bude s Plamenem, když bude omezen počet osob?
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Odpověď Ivana Zuberová

- Pokud by Plamen proběhl dle druhé varianty, bude upraven Plamen dle povoleného 
počtu osob. Nyní návrh 50 osob – družstvo jen 7 osob, také bude záležet na počtu přihlášených 
družstev.

- Pokud to jen trošku půjde, chtěli bychom Plamen uskutečnit i třeba v omezené míře.

Odpověď Vladimír Vozka

- Nyní je zlomová situace, byl bych trošku opatrný, když ještě nevíme, jaké budou 
podmínky pro sportovní oddíly.

- Zlomový termín je 15.května. Budeme se domlouvat i s hygienou.

- Okresní i Krajské kolo Plamene budeme chystat. Krajské kolo by mělo proběhnout 
5.6.2021 pro staří a 6.6.2021 pro mladší.

- Postupový klíč na Krajské kolo si budou stanovovat Okresní sdružení. Bude to také 
záležet na tom, zda proběhne Okresní kolo.

Lucie Horová
- Uvažuje se také s variantou, že by Krajské kolo bylo jen pro starší žáky?

- Jak to bude s předkládáním kroniky a s odznaky odbornos ?

Odpověď Vladimír Vozka
- V současné době se s touto variantou neuvažuje, pokud by byly nějaké přísné res kce, 
tak je to také možnost, že by část starších běžela v soubotu a druhá část starších v neděli.

Odpověď Ivana Zuberová
- Za m plánujeme okresní i krajské kolo pro mladší i starší, uvidíme dle situace.

- Kroniky budou vypuštěny, odznaky odbornos  nebudou hdnoceny

PLAMEN 2021/2022

- Věříme, že začne v září bez problémů.

- OZ zůstane stejné jako na letošní rok.

- ZPV  zůstane  ve Dnešicích.

REGISTRAČNÍ LISTY

- Fran šek Hrubý připravil manuál pro vyplnění RL, který se osvědčil. RL byly vyplněny dobře, 
až na pár drobnos .
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DISKUSE

- Bylo by třeba se sejít na školení VM (cca 70 osob), všichni mají propadlé kvalifikace. 
Školení je naplánováno na 11. a 12. září 2021 pouze pro obnovy.  Pro nováčky by 
školení proběhlo dle situace např. v listopadu.

- 18. září 2021 proběhne porada rozhodčích mládeže (dopoledne) a porada vedoucích 
mládeže (odpoledne).

- Chtěli bychom uspořádat soutěž jednotlivců ve Štěnovicích – termín by mohl být dle 
plánu 22. května nebo se posune na červen.

- Termín pro přestupy byl prodloužen do konce dubna.

- Mistrovství ČR Hry Plamen je za m v plánu.

- Od počátku roku 2021 mohou čerpat zaměstnanci, kteří celoročně a dobrovolně 
pracují s dětmi a mládeží, v kalendářním roce max. 1 týden (5 pracovních dnů) 
pracovního volna s náhradou mzdy či platu.

- Zdravotní pojišťovny přispívají na tábory a zájmové kroužky dě .

- Kurz zdravotníka neproběhne.

- Kurz vedoucího tábora se za m plánuje.

- Letní škola instruktorů se za m plánuje, ale bývá o ni velký zájem, tak je třeba 
v případě vašeho zájmu sledovat stránky DH pro včasné přihlášení.

- Kurz garant vzdělávání by měl proběhnout na podzim.

- Na podzim byl na DH spuštěn „Společník“, nyní „Společnice“. Je zveřejněna i sková 
verze, která se nechá stáhnout.

- Hasičský den pro mládež – je plánován, bude zde vyhodnocena soutěž POOD a dále 
by zde proběhly soutěže pro dě  a diskotéka.

- Aktuální dění budeme sledovat a budeme vás informovat.

- Je možno udělat krátkou schůzku online za cca 3 týdny.

Vladimír Vozka
- Je dobré, že někteří máte schůzky alespoň v online formě.

- Bude určitě velmi těžké pro vedoucí po roce zase dě  rozpohybovat.

Jana Škalová
- Přestupy se týkají vyšších kol (krajské,…).

- Žádám o informace k Rejstříku sportů a výzvě Můj klub.
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Odpověď Vladimír Vozka
- Rejstřík sportů je jedna velká neznámá. Snažíme se, aby se zapojilo co nejvíce sborů. 
Každých 14 chodí nová pravidla či doplnění. 24.dubna 2021 proběhne Shromáždění, kde se to 
snad také bude okrajově probírat.

- Výzva Můj klub – tento týden byla zveřejněna aktualizace na DH, ale na Okres za m nic
nepřišlo.

Jaroslav Kolář
- Zdálky sleduji a jsem nadšený, jak se tu vše v klidu řeší.

Jana Škalová
- Rejstřík sportovců je velmi důležitý pro financování.

- Nejsem koordinátorka Rejstříku sportovců, jen jsem byla poradce pro vkládání tabulek.

Lenka Strolená
- Dotaz na letní kempy.

Odpověď Vladimír Vozka
- Letní kempy – přišla pouze výzva, bylo možno podat pouze do středy (možnost podání 
pouze 2 dny). Bližší informace poskytne Monika Němečková.

Odpověď Ivana Zuberová
- Letní kempy – pro doplnění učiva
                       - bez příspěvků účastníků
                       - alespoň 1 lektor musí být placený.
- Výzva můj klub – veškeré informace na DH, jsou zde i vzory

- kdyby bylo třeba poradit, je možno se obrá t na Fran ška Hrubého.

1.        Závěr

Pokud byste měli dotazy, je možno napsat, za cca 3 týdny se opět sejdeme na online 
schůzce, kde můžeme tyto dotazy probrat a samozřejmě si řekneme nové informace 
ohledně soutěží.

Zapsala: Lenka Škalová


