SH ČMS
Okresní sdružení hasičů Plzeň - jih
Okresní odborná rada mládeže

Zápis z jednání odborné rady mládeže
Datum a čas:

2. května 2022 od 16,30 hodin

Místo:

HZ Střížovice

Přítomni:

Ivana Zuberová, Lenka Škalová, František Hrubý, Václav
Studnička, Karel Malý, Věra Drnková

Omluveni:

Marie Štychová

Hosté:

Program jednání:
- Zahájení
- Jarní kolo hry Plamen - příprava
- Krajské kolo dorostu - příprava
- Změny ve hře Plamen – podzimní soutěže
- Diskuze

Projednané body jednání
1) Zahájení
- Vedoucí rady přivítala přítomné.

2) Jarní kolo hry Plamen
- 21. a 22. 5. 2022 ve Stodě.
- OZ nevisí na stánkách, bylo by dobré tam doplnit rozhodčí a zveřejnit ho.
- Přihlášení je přes prihlasky.dhcz. (první e-mail na okres, druhý musí být vlastní).
- Elektrowin: krabičky na staré mobily – letáček.
- Bude nutné se tam zajet podívat a vyřešit dráhy. (9. 5. 2022 v 18 hod.)
- Dráha: dnes to rozhrabali a zítra to budou smykovat a válcovat.
- Příprava drah 20. 5. 2022 od 17 hod., bylo by dobré, kdyby přijeli i rozhodčí disciplín.
- Zajistit kolečko na měření a pásmo, značkovací spreje, vápno, mléko, klacky, hřebíky.
- Logo 50. výročí hry Plamen.
- Štáb soutěže – velitel soutěže – František Hrubý
náčelník štábu – Ivana Zuberová
hlavní rozhodčí – Karel Malý
rozhodčí disciplín: PÚ s překážkami CTIF
Milan Hoffmann
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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

3) Krajské kolo hry Plamen
- OZ bylo schváleno, ale zatím nepřišlo, pak bude rozesláno rozhodčím.
- Kdo by chtěl být rozhodčí určité disciplíny nebo stanoviště, může nahlásit, budeme
(KORM) se snažit vyjít vstříc.

4) Krajské kolo dorostu
- Vladimír Vozka obeslal odborné rady k zajištění technické čety.
- Příští týden by bylo dobré se sejít na HZS Plzeň – střed se štábem soutěže a rozhodčími
(Úterý 10. 5. 2022).

5) Porada s vedoucími
- 3. 5. 2022 v Želčanech.
- Program.
- Domluvit s vedoucími, co se soutěžemi v ročníku 2022/2023, jak se ZPV (bude již ve
volnočasové disciplíně).
- Pokud budou chtít sbory dělat sportovní část, na ústředí dohodnuto získání kvalifikace
trenér III st. pro vedoucí II. a III.st.

6) Běh 60m s překážkami - jednotlivci
- 28. 5. 2022 ve Štěnovicích. Dráha-povrch antuka.
- Tartan je na hřištích - Chotěšov, Dobřany, Přeštice, Blovice.
- Překážky se převezou hned ze Stodu do Štěnovic.

7) Diskuse
- Alena Kaslů byla minule na OORM, ale do rady nevstoupí, ale ráda pomůže.
- Navrhnout na DSD Metalu a Hasičské výzbrojně, zda by nemohli mít na prodej
značkovací spreje.
- Navrhnout VV zakoupení zdravotnické brašny na závody.
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Navrhnout VV zakoupení kontejneru na uchování překážek.
Dotaz na přístupy na stánky OSH-PJ.
Málo informací na stránkách OSH-PJ.
Dotaz na Ligu pro příští rok, nejsou ani vyvěšeny žádné směrnice.
Liga by mohla být stejná, jako byla do teď.
Je škoda, že se málo žádá o dotace na volnočasovky, je málo informací.
Dotaz zda by VV nestanovil alespoň 9 členů OORM. P. Kolář řekl, čím více lidí, tím lépe.
Věra Drnková za těchto podmínek do OORM nejde, ale když bude třeba, tak pomůže
s čímkoliv.
Špatná informovanost o schválení či neschválení lidí, kteří se hlásili do OORM.
Na schůzi v Jarově byla haněná práce mládežníků, nemají zastání ve VV. VV si neváží
práce vedoucích.
VV by měl víc důvěřovat názorům OORM a vedoucích mládeže.
Další jednání OORM 6. 6. 2022 od 16,30 hod. v HZ Nebílovy.

Zapsala: Lenka Škalová

