
Z á p i s   č. 1/2017 
 

z jednání odborné rady mládeže ze dne 21. února 2017 

 

Místo jednání:  zasedací místnost OSH Rokycany 

Jednání vedl:    vedoucí ORM Jarmila Baslová 

 Přítomni:          dle prezenční listiny 13 přítomných 

. 

1. Jednání zahájila vedoucí ORM. Jarmila Baslová, která uvítala přítomné a seznámila 

s programem. K programu nebylo připomínek. 

 

2. Volba zapisovatele             -   byla navržena a schválena Ivana Andělová 

Volba ověřovatelů zápisu -  byli navrženi a schváleni Petr Traxler, Petr Navrátil 

. 

3. Kontrola usnesení: 

- ORM ukládá včasné nahlašování kolektivů na soutěže                           - úkol trvalý 

- předání registračních listů MH na OSH – dosud chybí RL 

od 6 kolektivů MH                                                                                          - úkol trvá 

 

4. Brožury Průvodce plněním odznaků odborností a Průvodce plněním odznaků 

specializací- byly objednány na okres a jsou předávány sborům s kolektivy MH. 

  

5. Jarmila Baslová seznámila s novou soutěží pro mladé hasiče s názvem Soutěž o nejlepší 

hasičský vtip a předala přítomným propozice této soutěže. Soutěž bude 

vyhodnocována obdobně jako Požární ochrana očima dětí. 

 

6. Soutěž ve hře pexeso 11. března v Týčku: 

dosud je přihlášeno celkem 17 sborů – nahlášeny počty soutěžících i doprovodu 

dospělých. 

Rozhodčí – Miloš Svoboda, Petr Ttraxler, Jarmila Baslová 

Prezence – Ivana Andělová 

Dojezdy do 8.30 hodin, zahájení v 9.00 hodin 

Občerstvení: čaj, houska + sekaná, kečup, sýr, oplatky, šťáva (zajistit citrony, cukr,   

                       ubrousky, kelímky, kávu) 

                       (Michal Štědrý zajistí sál a stoly a na občerstvení čaj, várnice, mikrovlnku). 

Prezenční listiny – vedoucí kolektivů. 

 

Odborky – preventista jun. , preventista 

                    strojník jun., strojník 
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         7. Noční soutěž 22. dubna v Dobřívě: 

19.00 – 19.-30 hod. dojezd 

             19.30 porada rozhodčích,  

             19.45 rozhodčí na stanoviště 

             20.00 start (startování po 5-ti minutách) 

             Disciplíny: 

             hod granátem, hod míčky na cíl, uzle – plochá spojka, přechod po laně, zdravověda, 

             požárně-technické prostředky, skákání – pytle 

            Občerstvení: uzenina, čaj – opékání 

             Písemné potvrzení od rodičů (noční hra): do 10. dubna nahlásit počet dětí +doprovod. 

             Sraz před soutěží je na házenkářském hřišti. 

 

7. Diskuse: 

- Jarmila Baslová upozornila vedoucí kolektivů, kteří ještě neodevzdali Registrační 

list kolektivu MH, aby ho urychleně vypracovali a předali V. Sedláčkové 

 

8. Usnesení:  

Jednání ORM dne 21. února 2017 

 

I. SCHVALUJE: 

a) zapisovatele Ivanu Andělovou 

b) ověřovatele zápisu 

c) organizační zabezpečení hry pexeso 11. 3. v Týčku 

d) organizační zabezpečení noční soutěže MH 22. 4. v Dobřívě 

 

II. BERE NA VĚDOMÍ 

a) vydání brožur průvodce plněním odznaků specializací a Průvodce plněním 

odznaků odborností 

 

III. UKLÁDÁ 

- úkol č. 1/2017 – zdárně zajistit soutěž ve hře pexeso    Termín:      11.3. v Týčku 

                                                                                                 Zodpovídá: členové ORM 

 

- úkol č. 2/2017 – zdárně zajistit noční soutěž dětí v Dobřívě 

                                                                                                 Termín:       22.4. 

                                                                                                 Zodpovídá: členové ORM 

                 

9. Závěr jednání provedla vedoucí ORM Jarmila Baslová, která poděkovala přítomným za 

účast. 

 

       Zapsal:                                Ivana Andělová 

       Ověřovatelé zápisu:         Petr Traxler, Petr Navrátil 

 



          

 


