Zápis z jednání Okresní odborné rady mládeže SH ČMS
okresu České Budějovice ze dne 20. 1. 2020
Porada Okresní odborné rady mládeže SH ČMS okresu České Budějovice (dále jen OORM)
byla svolána na den 20. 1. 2020 od 16:00 hod do salonku restaurace U Maxe v Mladém.
Přítomni: dle prezenční listiny bylo přítomno 8 členů a omluveni byli 3 členové OORM.
1. Zahájení:
Po zahájení porady OORM a přivítání hostů – členky OORS, členky SDH Zliv a členky OSH Prachatice,
jsme byli seznámeni s programem této schůzky.
2. Okresní a krajská kola celost. hry Plamen a Dorostu 2020:
Okresní kolo hry Plamen se bude konat 30. 5. 2020 ve Zlivi – techn. četu zajistí členové SDH Zliv.
Termín a místo konání Okresní soutěže v kategorii dorostu bude upřesněn po zasedání VV OSH České
Budějovice, které se bude konat 28. 1. 2020.
Krajské kolo celostátní hry Plamen bude probíhat 13. 6. 2020 ve dvou částech. ZPV a ŠPD bude
v Trocnově, kde technickou četu zajistí SDH Ostrolovský Újezd a SDH Radostice, ostatní disciplíny, včetně
oficiálního slavnostního zahajovacího nástupu, proběhnou na Sokolském Ostrovu v Č. Budějovicích. Na
tomto místě bude probíhat i krajské kolo dorostu 21. 6. 2020.
Na obě soutěže dorostu byly navržené technické čety, které budou osloveny. Technické čety budou na všech
soutěžích viditelně označeny.
OORM navrhne na příštím jednání OORM 27. 2. 2020 cca 15 rozhodčích na obě krajské soutěže. Na toto
jednání bude také přizvána členka OORS, která bude vytvářet OZ pro okresní i krajské soutěže.
Členka OORS bude vypracovávat OZ na všechny 4 soutěže – jejich návrhy předloží OORM na příštím
zasedání.
Členové OORM dále zajistí pro tyto soutěže rozhodčí, časomíry, prezenci, zapisovatelky, vedoucí sčítací
komise, startéry a zdravotnice.
Přihlášky soutěžících budou zasílány do kanceláře OSH v Č. Budějovicích, originály přihlášek budou
vybírány při prezenci. Přihlášky na krajské kolo celostátní hry Plamen bude nutné zaslat na OSH v Č.
Budějovicích do 8. 6. 2020.
Na krajské kolo Plamenu zajistíme z OSH Č. Budějovice rozlišovací pásky pro soutěžící a reflexní vesty pro
vedoucí MH a rozhodčí disciplín. MH budou soutěžit na PPS zn. Rosenbauer – budou zajištěny ze SDH
Rankov a ze SDH Týn nad Vlt., záložní PPS stejného typu bude zajištěn z jiného okresu našeho kraje.
Přetlakové ventily dodají SDH D. Bukovsko a SDH Strážkovice, které zároveň zajistí dopravu na tuto
soutěž. Terče na okresní i krajskou soutěž pro st. žáky budou nástřikové, které se pokusí členka OORM
zajistit ze SDH Lišov a z HZS Č. Budějovice či Č. Krumlov.
Před konáním krajských soutěží proběhne krajská porada, kde se, mimo jiné, domluví i postupový klíč do
těchto kol.
3. Školení vedoucích a instruktorů a rozhodčích MH:
Toto školení se bude konat 18. - 19. 4. 2020 v prostorech ve Velkých Skalinách, bude probíhat společně
s rozhodčími pro mládež a dle kapacity přednostně budou zváni rozhodčí, kteří se zúčastní okresních a
krajských kol.
Členka OSH Prachatice připraví do příští schůzky OORM harmonogram, pozvánku a přihlášku na toto
školení, dle dnešní domluvy s členy OORM.
V pátek 17. 4. 2020 zajistí převoz překážek na toto školení členové SDH Zliv a nápomocni budou i členové
OORM.

Členka OORM byla oslovena 5 členy ze SDH Soběnov, zda by mohli absolvovat toto školení, i když jsou
z okresu Č. Krumlov. OORM po krátké rozmluvě k tomu zaujala kladné stanovisko, ale přednost
samozřejmě mají členové SDH z našeho okresu.

4. Různé:
- Změna začátku Českobudějovického dvojboje ve Zlivi 20. 6. 2020 od 9:00 hod.
- MČR celostátní hry Plamen se bude konat 26. – 28. 6. 2020 v Jihlavě.
- Člen OORM opětovně domluví se starostou OSH v Č. Budějovicích zřízení dodatku ke smlouvám
o zápůjčce PPS zn. Tohatsu z důvodu půjčování těchto PPS pro soutěže pořádané OSH Č. Budějovice.
- Dále bylo upozorněno na nedostačující úroveň webových stránek OSH Č. Budějovice.
- Na dalším jednání OORM bude projednán návrh nového složení OORM.
5. Závěr:
Termín dalšího konání OORM je stanoven na 27. 2. 2020 opět v salonku restaurace U Maxe v Mladém od
16:00 hodin. Jednání OORM bylo ukončeno v 19:45 hodin.
Zapsáno 20. 1. 2020 v Mladém dle nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR.

