
Porada OORM 1. 11. 2015, kancelář OSH Rakovník 19,00 

 

Přítomni:  Čečrdlová, Haužvicová, Holá, Novotný, Ledvinka, Pinďák, Ryba, Říhová, 

Schuh, Strouhal, Strouhalová,  

 

1) Zhodnocení I. kola her Plamínek, Plamen a soutěže dorostu 10. 10. 2015 

v Kolešovicích 

- poděkování Tereze za obnovu kufru ZPV ( ještě musíme doladit, např.  K1-K6 bez 

popisů stanovišť) 

- lano bylo umístěno příliš vysoko 

 

2) Školení vedoucích 14. – 15. 11, rekreační středisko Ludmila, Roztoky  

- Příprava programu:  

sobota 

1) úvodní blok (Jarka) organizace školení 

2) PÚ CTIF (Vlasta)  

3) dorost (Tereza) 

4) praktická část (Vlasta) PÚ CTIF 

5) první pomoc (Zuzana) 

6) psychologie, pedagogika (Jarka) 

7) štafety (Jarka dvojice, Vlasta 4x60, CTIF) 

+ přípravka (změnit, barvy, opravit překlepy, CTIF štafeta) 

Neděle 

1) testy 

2) zkoušky . komise: Jarka + Zdeněk, Vlasta + Vašek  

- praktická část: požární útok CTIF:  

 - materiál: Jarka: půlspojka, příkop, bariéra, tunel, lávka, nástřikové latě, 

vytyčovací páska, pásmo 

   Tereza: přilby 

   Pavel: nástřikové terče, džberovky 

   Vlasta: provazy, hadice na provedení 

   Venca: technické prostředky 

   Jana: čísla, čisté startovní listy pro zápisy 

- večerní program: aparatura – Zdeněk a hudba? 

 

3) různé 

- informace ze školení vedoucích mládeže I.  

 - k 1. 9. 2016 vyjde nová Směrnice Plamen (na jaře 2016 bychom ji měli 

dostat) 

 - společenská hra Ha Hasíkoviny zatím není v prodeji, ale bude asi za 400,- 

 - pojištění mládeže – Kooperativa (úraz, odpovědnost) + vedoucí kolektivů 

jsou pojištěni na odpovědnost 

 - do konce roku 2015 by měly být hotové specializace (bude jich celkem 11) 

 



- dotace MŠMT  - program VIII. – viz odeslaný informativní email – žádost do 13. 11., 

lze žádat 100%, žádat 5000,- na dítě (za OSH Rakovník mohou žádat: Chrášťany, 

Kolešovice, Lužná, Rynholec, Řevničov, Senomaty, Třtice) 

 

- termíny 

14.- 15.11. školení vedoucích a rozhodčích mládeže 

28. 11. Okresní hasičská zábava 

27. 2. Společné plnění odznaků odborností  

14. 5. II. kolo Plamínek kde? 

27. – 28. 5. II. kolo Plamen kde? 

3. 6. II. kolo soutěže dorostu jednotlivců 

4. 6. II. kolo PS a družstev 

18. – 19. 6. Krajské kolo PS 

24. – 26. 6. krajské kolo Plamen a dorost 

 

- letní soustředění? 

 

 


