
Z á p i s  č. 2/2017 
 

z jednání odborné rady mládeže dne 10. dubna 2017 

 

Místo jednání: zasedací místnost OSH Rokycany 

Jednání vedl:   vedoucí ORM Jarmila Baslová 

Přítomni:          dle prezenční listiny 15 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  Eliška Lišková 

Volba ověřovatele zápisu – Vladimír Brandtner 

 

3. Kontrola usnesení: 

- úkol č. 1 – zajistit soutěž pexeso                                                               úkol splněn 

- úkol č. 2 – zajistit noční soutěž -                                                               úkol trvá 

 

4. Noční soutěž dětí 22. dubna v Dobřívě: 

 

- na místě bude regulovčík, který bude určovat parkování 

- každé dítě bude zaregistrováno po předání potvrzení od rodičů 

- soutěž proběhne – 

- zdravotní hlídka – Eliška Lišková 

- disciplíny: hod granátem, hod míčkem, uzle, přechod po laně, topografie, 

technické prostředky, zdravověda, skok v pytli 

- občerstvení: uzenina na opékání (opékačky s sebou) 

             Bylo provedeno rozlosování přihlášených družstev a schválení prezenční listiny 

 

5. Jarmila Baslová informovala o výměně členských průkazů (termín do konce roku 

2018, ale účastníci soutěží je musí mít zhotovené již nyní před soutěžemi).  

Účastníci soutěží musí mít na průkazu fotografii, tu je třeba zaslat elektronicky na 

OSH. Je možné objednat i členské průkazy na SH ČMS (objednávky shromažďuje OSH, 

nelze je zasílat přímo do Prahy),  u průkazů, vystavených členům do 30 let je symbol 

Eyca (možnost uplatnit slevy). Tento průkaz má platnost 4 roky.  

 

6. Diskuse, různé: 

- na jednání ORM dne 15. května budou pozváni i rozhodčí MH 

- diskuse o hodnocení soutěže pexeso – hodnoceno podle věku 

- odborky 

- vyhodnocení soutěže PO očima dětí – proběhlo dnešního dne za účasti člena ORP 

- diplom 
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7. Usnesení: 

Jednání ORM dne 10. dubna 2017 

 

I. SCHVALUJE 

a) zapisovatele Elišku Liškovou 

b) ověřovatele zápisu 

c) rozlosování účastníků noční soutěže 22. dubna v Dobřívě 

 

 

II. BERE NA VĚDOMÍ 

a) informaci o výměně členských průkazů 

b) vyhodnocení soutěže PO očima dětí 

              

 

III. UKLÁDÁ 

a) zajistit zdárný průběh noční soutěže 22. dubna v Dobřívě 

 

8. Závěr jednání provedla vedoucí ORM Jarmila Baslová, která poděkovala za účast a 

upozornila na to, aby na noční soutěž měly všechny přítomné děti potvrzení od 

rodičů. 

 

 

Zapsal:                            Eliška Lišková 

Ověřovatel zápisu:       Vladimír Brandtner 

 

 


