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Zápis z jednání odborné rady mládeže 
 
Datum a čas:           14. března 2022 od 16,30 hodin 
 
Místo:                        HZ Střížovice 

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

 
Program jednání: 
                                       - Zahájení 
   - Info z jednání VV, KORM 

- Festival přípravek - rozpočet, program, doprovodný progr. 
   - Školení vedoucích - zhodnocení 
   - Školení rozhodčích - zhodnocení 
   - Krajské kolo dorostu 
   - Jarní kolo hry Plamen příprava 
   - diskuze: odznaky odborností Dnešice, Žákava, Dobřany 
          
 
 

Projednané body jednání 
 
1) Zahájení 

- Vedoucí rady přivítala přítomné. 
 
 
2) Informace z jednání VV, KORM 

- Na KORM se dávají dohromady OZ krajských soutěží. 
- Dotaz VV na cenu za pronájem časomíry (z Nebílov a od Libora). Cenu zaslat VV. 
- ZPV – nejspíš bude jako volnočasová aktivita, mohlo by se to dělat jako Ligový závod. 
- Festival přípravek – VV se nebude podílet na přípravě, bude se to řešit na KORM, zajistí 

8. okrsek. 
 
 
3) Hodnocení školení vedoucích mládeže – nováčci 

- Bylo to komorní, sice dlouhé, ale proškolilo se vše. 
- Zkoušky a vše ostatní proběhlo v pohodě. 
- Děvčata z Nebílov se nám skvěle postarala o snídaně. 
- Děti z Nebílov nám krásně předvedly všechny disciplíny. 
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4) Hodnocení školení rozhodčích 
- Seznam účastníků by měl přijít na Okres. 
- Účast rozhodčích z 6 sborů našeho okresu. 
- Školení proběhlo v pořádku. 
- Některé věci se úplně nedotáhly, bylo řečeno, že je to dle citu rozhodčího. 
- Praktické ukázky neproběhly, vše probíhalo na sále. 

 
 
5) Hodnocení školení vedoucích mládeže – obnovy 

- Přijeli i někteří jedničkáři. 
- Probralo se vše, nejlepší byla zdravověda Josefa Synáče. 
- Vše proběhlo v klidu. 

 
 
6) Hodnocení porady vedoucích mládeže 

- Vedoucím bylo sděleno, že na Plamen musí každé SDH dodat 2 rozhodčí a přivézt 
podepsanou přihlášku starostou sboru. 

- Byli domluveni rozhodčí na následující závody. 
 

 
7) Jarní kolo hry Plamen 

- 21. a 22. 5. 2022 ve Stodě. 
- Štáb soutěže – velitel soutěže – František Hrubý 

                           náčelník štábu – Ivana Zuberová 
                                          hlavní rozhodčí – Karel Malý 

                             rozhodčí disciplín:    PÚ s překážkami CTIF       Milan Hoffmann 
                                                                    Štafeta CTIF                        Lenka Strolená    
                                                                    Štafeta 4x60m                    Lucie Horová 
                                                                    PÚ                                         Václav Studnička 
                                vedoucí sčítací komise - Zbyšek Zuber 

                                           prezence: přihlášky - Radka Brašnová 
          průkazky, reg. listy, kroniky, pásky - Lenka Škalová, VV 

                                           vedoucí technické čety - SDH Stod 
 
 
8) Diskuse 

- Odznaky odborností – Letkov, Mokouše, Dobřany, Dnešice, Žákavá, Vrčeň. 
- Další jednání OORM 11. 4. 2022 od 16,30 hod. v HZ Nebílovy. 

 
 

 
 
 

 
Zapsala: Lenka Škalová 


