
Zápis z porady OORM konané 12. 1. 2015 od 19,00 v Rakovníku 

 

Přítomni: Beránek, Čečrdlová, Holá, Ledvinka, Novotný, Pinďák, Říhová, 

Schuh, Strouhal, Strouhalová, Šorsáková 

Omluveni: Haužvicová, Ryba 

 

1) Plán práce 2015 

a. Připravit první společné získávání odznaků odborností – 21. 2. Na 

HZS Rakovník 

b. Zajistit školení a přezkoušení rozhodčích Plamen a dorost  KS II. –  

7. 3. školení a 21. 3. zkoušky na HZS Rakovník 

c. Zajistit II. kolo soutěže přípravky Plamínek – 16. 5. , Třtice 

d. Zajistit II. kolo hry Plamen – 29. – 30. 5., Rakovník 

e. Zajistit I. kolo Plamínku, Plamene a soutěže dorostu – říjen, 

Kolešovice 

f. Připravit školení vedoucích mládeže – listopad 

g. Obnovit kufr na ZPV - Tereza 

 

2) Odznaky odborností – společné přezkoušení  

a. v sobotu 21. 2. na HZS od 9,00, organizátoři sraz již v 8,00 

b. Strategie: přihlášené děti napíší test ze své odbornosti, a pokud 

napíší, postoupí k ústní zkoušce 

c. do 16. 1. poslat vedoucím OZ s informacemi o průběhu akce 

d. testy připraví Marcela – pro každou odbornost dle knihy Průvodce 

plněním odznaků odborností – vedoucí dostanou cvičné testy  (vždy 

o 5 otázek víc než bude v testu) – poslední týden v lednu 

e. Zkušební komise – 

i. Strojník junior + strojník: Zdeněk + Berry 

ii. Preventista junior + preventista: Tereza, Ivan 

iii. Kronikář + instruktor: Jarka, Vlastička 

iv. Cvičitel + velitel: Vlasta, Vašek 

f. Požádat pana Kesslera o objednání nálepek odborností a příloh 

k členským průkazům 

g. Jana + Hanka: přihlášky, prezence, vyplňování záznamů do kronik 

a certifikátů o absolvování 

h. Tereza připraví záznamy o splnění do kronik a certifikáty pro každé 

dítě 



i. Lze to nějak spojit s vědomostní soutěží náměstka starosty OSH? – 

po diskusi jsme nedospěli ke způsobu propojení, OORM 

s propojením plnění odborností a vědomostní soutěže nesouhlasí 

 

 

3) Školení rozhodčích Plamen/dorost 

a. soboty 7. 3. školení, 21. 3. přezkoušení – vždy od 8,00 na HZS 

(štáb sraz v 7,30) 

b. Pozvánky – Jarka – rozeslat do 14.2.  

c. Lektoři – Vlasta, Jarka, Tereza 

d. testy, tabulky, otázky k ústní a praktické zkoušce – Jarka, Marcela 

e.  materiál na praktickou zkoušku:  

i. Vlasta - na uzlování + hadici na ukázku „ve směru běhu“, 

ii. Tereza - z kufru ZPV topografii a první pomoc,   

iii. Jarka - startovací praporek 

f. Jana - prezence 

g. Zkušební komise – Vlasta + Tereza, Jarka + Vlastička 

h. Pozvat rozhodčí, kteří by si měli obnovit KS II + obeslat sbory ať 

vyšlou další a další a další 

i. občerstvení - čaj, káva zařídí Janička, jednotná cena 5 Kč, jinak 

svačinu a pití vlastní 

4) Různé 

a. Plán porad OORM:  5. 4., 3. 5., 6. 9., 1. 11., 4. 12. (mikulášská ) 

+ v případě potřeby mimořádná setkání 

b. Zimní soutěž – Čistecký uzel – 7. 2., pomoc netřeba, návrh na 

rozdělení mistra uzlu na kategorii mladší a starší 

c. Jak jsme na tom s II. kolem Plamene – Honza zajistí do konce týdne 

hřiště při II. ZŠ 

d. Byla opět podána žádost na SMOR o finanční příspěvek na soutěže  

e. Školení vedoucích pravděpodobně 14. – 15. 11.,  

f. I. kolo Plamínek, Plamen, dorost pravděpodobně 10.10. 

g. Návrh na zakoupení hry Malý záchranář (189,- Kč) jako ceny pro 

přípravku - odsouhlaseno 


