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Zápis z porady vedoucích kolektivů 

 
 
Den a doba školení:  16. května 2021 od 9.00 hodin 

 
Místo zasedání:  Hřiště SDH Žákavá 

 
Svolavatel:  OSH Plzeň - jih 

 

 
Program školení: 
1/ Zhodnocení stávajícího stavu, informace z kolektivů 

2/ Okresní kolo Plamen 

3/ Krajské kolo hry Plamen 

4/ Diskuze 

5/ Závěr 

 
 

 

1.      Zhodnocení stávajícího stavu, informace z kolektivů 

 
Vedoucí OORM paní Ivana Zuberová přivítala všechny zúčastněné, seznámila je s 
programem. Dotázala se na situaci v kolektivech. 
 
 
 
 

2.      Okresní kolo hry Plamen        
- Byl zaslán dotaz na účast dle časové osy z ústředí. Výsledkem bylo, že o soutěž 

v květnu je zájem, ale v červnu již ne. 

- Zatím nejsou povoleny soutěže. 

- Příští týden by mělo přijít vyjádření z Krajské hygienické stanice ohledně pořádání 

soutěží na okresu PJ. 

- Organizační zabezpečení: 

 Dojezdy po 2 družstvech v rozmezí 15 min. 

 Průběžné dojezdy jsme nevyhodnotili kladně, děti by se nemusely uhlídat, aby 

           se nepotkávaly a také by to pro ně a pro rozhodčí bylo velice náročné. 

 Harmonogram bude zveřejněn po zaslání závazných přihlášek. 

 Strava bude zajištěna jen pro rozhodčí a technickou četu. 
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 Technická četa bude pomáhat vedoucím s nářadím. 

 Štafeta 4x60 bude bez kladiny, místo toho bude čistá běžecká dráha bez 

           překážek. 

 Výsledky si pro kontrolu zapište. Celkové výsledky budou zveřejněny na 

           internetu po skončení soutěže a zpracování výsledků. 

 

- Konečný verdikt, zda se soutěž uskuteční, bychom se měli dozvědět do konce příštího 

týdne. 

- Potřebovali bychom do úterý zaslat jmenovitě rozhodčí, kteří se okresního kola 

zúčastní. 

 
 
DOTAZY 

 

- Dotaz k testování. 

 
Odpověď Ivana Zuberová 

- Musíme počkat na nařízení platné pro konec května. Zatím testování musí být doloženo 

z laboratoře nebo čestným prohlášením od rodičů. V OZ jsou uvedeny obecné informace. 

 

 
 
Karel Malý 

- Místo losování můžeme použít rozlosování na branný závod. 

 
Odpověď Ivana Zuberová 

- Dobrý nápad. 

 

- Proč by družstva nemohly dojíždět po 20 minutách? 

 
Odpověď Ivana Zuberová 

- OZ už je hotové a schválené VV. 

 
 
 

Gábina  Tykvartová 

- Proč je nejdříve rozcvičení a pak prezence a ne naopak? 
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Odpověď Ivana Zuberová 

- Vycházeli jsme z „bublin“ z ústředí. 

 

 

Karel Malý 

- Bude se chodit hlavním vchodem nebo spodním vchodem. 

 
Odpověď Ivana Zuberová 

- Vše bude rozhodnuto příští týden po domluvě v areálu. 

 

 

Milan Dvořák 

- Požární stříkačky budou jednotné? 

 
Odpověď Ivana Zuberová 

- Ano, budou jednotné. 

 

 

Jana Škalová 

- Proč nebudou dva pokusy u požárního útoku? 

 
Odpověď Milan Dvořák 

- V těchto podmínkách bych to neprodlužoval. Většina si jede zasoutěžit a ne jen vyhrát. 

 
Odpověď Zbyšek Zuber 

- VV schválil OZ. 

 

 

- Jsou chváleny, ale 2 OZ (jedno se dvěma pokusy a druhé s jedním pokusem). 

 
Odpověď Ivana Zuberová 

- Pokud bychom měli dělat OZ, aby vždy všechno aktuálně platilo, tak bychom ho museli 

schvalovat těsně před závody. 
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Lenka Strolená 

- Nebudeme mít nářadí pro dvě dráhy na štafetu 4x60. 

 
Odpověď Ivana Zuberová 

- Bude to dle domluvy, pokud všichni souhlasíte, bude jen jedna dráha. Pak by stačilo i méně 

rozhodčích. 

 

 

Lucka Horová ? 

- Okres Děčín má schválený Plamen z KHS. 

 
Odpověď Ivana Zuberová 

- My bychom měli dostat vyjádření z KHS v příštím týdnu. 

 

 

Jana Škalová 

- Je varianta, když se rozbije mašina? 

 
Odpověď Ivana Zuberová 

- Máme ještě dvě náhradní. 

 
 

- Tím pádem by pak každé družstvo běželo s jinou. 

 
Odpověď Václav Studnička 

- Nikde jinde se toto neřeší. 

- Každé družstvo má možnost mít svoje nástavce. 

 

 

Lucka Horová ? 

- Pokud se přihlásí méně družstev, je možný start déle? 

 
Odpověď Ivana Zuberová 

- Ano, pak bychom posunuli dobu startu. 
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Věra Drnková 

- Je možný vstup 2 vedoucích? 

 
Odpověď Ivana Zuberová 

- Pokud to umožní počty osob na závodišti. 

 

 

Milan Dvořák 

- Budou jednotlivci? 

 
Odpověď Ivana Zuberová 

- Bude to dle povolení počtu osob na soutěže, ale bylo by to v červnu, pokud by se to stihlo. 

 

 

Jana Škalová 

- Proč strojník nesmí použít vývěvu? 

 
Odpověď Ivana Zuberová 

- Ve směrnici je uvedeno: „Před zahájením útoku nastartuje dospělý strojník motorovou 

stříkačku.“ Nic víc s ní provádět nesmí. 

 

Odpověď Václav Studnička 

- Pokud by všichni po nastartování zvedali vývěvu, tak by se mašina za chvíli zničila. 

 

 

- Chtěla bych vyjádření rozhodčího 1. stupně, protože co ve směrnici není uvedeno, že je 

zakázané, je povolené. 

 
 

 

3.      Krajské kolo hry Plamen        
 

- O jeho pořádání bude rozhodnuto na zasedání krajského VV. 

- Každý okres má dodat alespoň 6 rozhodčích. 

- Prosíme o zaslání, kdo by mohl a chtěl jet. 

Přihlásili se: p. Šloufová, p. Hora, p. J. Škalová, p. Drnková, p. Malý, ? p. Strolená 
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- O týden později se koná v Tachově krajské kolo dorostu, tam také musíme dodat 6 

rozhodčích. 

 
 

4.      Diskuse        
 

 
REJSTŘÍK SPORTU 

 
- Pokud má někdo soukromé životní nebo úrazové pojištění a je zapsán v rejstříku sportu, musí 

mít sjednanou pojistku jako aktivní sportovec, jinak pojišťovny nechtějí plnit. 

- Bylo by dobré informovat rodiče, aby se zeptali i svých pojišťoven na pojistky dětí, kde by to 

mohlo být jinak. 

- Zaslat dotaz na ústředí, zda se u pojištění hasičů počítá i s pojištěním registrovaných 

sportovců. 

 

 
 
PROPAGACE POŽÁRNÍHO SPORTU A KROUŽKU MLADÝCH HASICŮ 

 

- Chtěli bychom něco vytvořit za pomoci vás a ústředí. 

- Chtěli bychom prezentovat univerzálnost hasičského kroužku. 

- Pokud vás něco napadne, obraťte se, prosím, na kohokoliv z nás. 

 

LETNÍ KEMPY 

- Dotaz na to, kdo si požádal o dotaci. 

- Dostali jsme informace, ale bohužel pozdě, že je to perfektní dotace. 

- Pozor na to, že začít i ukončit musí min. 15 dětí. 

- Dotace 45 tisíc na 5 dní. 

- Pokud by někdo chtěl bližší informace, tak se může obrátit na vedoucí OORM. 

 

 

INFORMACE STAROSTY OSH PJ 

- Cílem je alespoň něco dělat pro děti, aby se mohly setkávat a neseděly pořád u 

počítače, ale respektujte, prosím, nařízení vlády a to co je schválené. 
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- Rejstřík sportu – byl zaslán dotaz na ústředí a čekáme na odpověď. Potom Vám 

budou zaslány informace hromadně. Prosím, všichni vyčkejte a neodhlašujte se 

hromadně z RS. 

 
DOTAZY 

 
Karel Malý 

- Je někde napsáno, že se nesmí dělat závody? 

 
Odpověď Vladimír Vozka 

- Je to na stránkách vlády, každý čtvrtek se to aktualizuje. 

- V úterý nebo ve středu přijde vyjádření KHS. 

 

 
 
 

5.        Závěr 

 
Velké poděkování patří SDH Žákavé za možnost pořádání porady VK a všem 
zúčastněným. 

 
 
 
 
 
 
Zapsala: Lenka Škalová 

 


