
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresní sdružení hasičů Brno-venkov, 
Zubatého 1, 614 00 Brno 

 
ZÁPIS 

 
ze zasedání OORM OSH Brno-venkov, které se konalo dne 1. 8. 2016 v 16.00 hod. 

 
Přítomni: Pejřil Petr, Dolníčková Jana, Herman Miloš, Lhotský Jiří, Ostřížek František, Ryšavá Marie, 
Zapulová Hana 
 
Omluveni: Herman Jan, Krejčí Luděk, Machanec Zbyněk, Weis Milan. Zbořilová Veronika 
 
 

1. Informace z vyšších orgánů: 
 

- Nová Směrnice hry Plamen platné od 1. 9. 2016 včetně všech platných příloh, ke stažení na 
www.dh.cz, v tištěné podobě se předpokládá do konce srpna, obsahuje větší množství změn 
(štafeta dvojic, ROTT spojky, ZPV) ⇒ nutnost přeškolit rozhodčí před ZPV – viz níže 
 

- KORM – 19. 11. 2016 se uskuteční setkání členů OORM – pořádá okres Hodonín poblíž Velké 
nad Veličkou (příjezd večer 18. 11. 2016) 

 
- Na jaře 2017 se bude konat dvoudenní soustředění dorostu v Kyjově, vedli by je reprezentační 

trenéři, max. 50 účastníků, platí si účastníci (SDH) sami 
 

- Hodnocení krajských kol (dorost, Plamen) vcelku kladné, příští ročník uspořádá okres Blansko 
v jeden víkend: jeden den Plamen, druhý den dorost; upřednostňovat tartanový povrch 
závodních drah stadionu 

- návrh, aby se takto postupovalo v budoucnu vždy, další návrh jsou 2 dny pro Plamen z důvodu 
většího odpočinku závodníků po ZPV  

 
- 3. 9. 2016 Přibyslav a 4. 9. 2016 Jánské Koupele – přeškolení rozhodčích v souladu s novými 

Směrnicemi, přihlášky elektronicky na www.dh.cz 
 

2. Plamen – ZPV 1. 10. 2016 Hostěnice 
 

- Informační schůzka vedoucích mládeže a rozhodčích disciplín ZPV k nové Směrnici hry Plamen se 
uskuteční dne 29. 8. 2016 v 16:00 Zubatého 1, Brno 

 
- Doporučení ohledně odpovědnosti za děti během jejich pobytu na trati ZPV: odpovědnost nese 

vedoucí, je povinen děti řádně poučit o správném a bezpečném chování na trati a o postupu 
v případě úrazu a jiných nečekaných událostí. Dále je vhodné poučit rodiče dětí, že se děti 
pohybují na trati samy, bez přímého dozoru dospělé osoby a toto poučení si písemně 
zdokumentovat. Stejná dokumentace se doporučuje organizátorovi závodů vůči vedoucím. 
 

- Po zkušenostech z okresního kola se doporučuje, aby se ho nezúčastnila družstva přípravek.  
SDH Hrušovany nabízí možnost zorganizovat okresní kolo výhradně pro přípravky. 

  
3. Školení vedoucích mládeže 22. – 23. 10. 2016 v Těšanech – lektor - Jana Urbancová,  



Jitka Flodrová, Jana Dolníčková, Marie Ryšavá. Jana Štelclová domluví lektory ze záchranné 
služby.  
Organizace:  V sobotu Jana Urbancová + jeden další z lektorů = 2 skupiny 

V neděli ráno testy, záchranka pro všechny společně, odpoledne Jana Dolníčková 
a zbývající lektor, závěrem možnost oprav neúspěšně složených testů 

 
4. Dotace 

 
- Bez vlastních zdrojů celkem 42 000 MTZ, 25 800 VČA – žádosti do 31. 8. 2016 

 
 
Zapsala: Marie Ryšavá 
 

 


