
PORADA OORM, 4. 9. 2016 HZS Rakovník, 19,00 

Přítomni: Čečrdlová, Holá, Ledvinka, Novotný, Ryba, Říhová, Schuh, Strouhalová 

Omluveni: Šorsáková, Pinďák, Strouhal 

1) Hodnocení soutěží 

a. II. kolo přípravka, Rynholec 14. 5.  

i. Příprava náročnější, ale samotná soutěž proběhla rychle a v klidu 

b. II. kolo Plamen, 27. - 28. 5. Rakovník 

i. Díky SDH Třtice 

ii. Diskuse o vyhodnocování nejrychlejších proudařů, o vyhodnocování 

jednotlivých disciplín – probrat s vedoucími na poradě 

c. II. kolo soutěže dorostu 

i. Jednotlivci – 3. 6. odpoledne na III. ZŠ  

1. Soutěž se sice protáhla kvůli časomíře, ale měla výbornou 

atmosféru – pokračovat 

2. Připomínky – posun času začátku přípravy, rozhodčí by se měli 

zúčastnit v uniformách 

ii. Družstva – 4. 6. s PS  

1. Připomínky – problém s časomírou – zanechána na místě bez 

dozoru 

2) Porada s vedoucími – středa 7. 9. HZS Rakovník, 19,00 hodin 

3) I. kolo her Plamínek, Plamen a soutěže dorostu 

a. 15. 10. 2016 v Senomatech 

b. Diplomy a poháry – 1-3 dvojice/trojice; 1-3 ZPV poháry, za I. kolo diplom + 

cena  – vedoucí diskuse, dorost jen diplomy a ceny – zajistí Tereza 

c. OZ odeslat po poradě s vedoucími 7.9. 

d. Ceny – Jarka s Marcelou 

4) Nová Směrnice hry Plamen – platná od 1. 9. 2016 

a. Proškolení rozhodčích 3. a 4. 9.  

5) Školení vedoucích mládeže, 12. - 13. 11. 2016, Šlovice 

- Pozvánku rozdávat na I. kole; nominace 2 vedoucí + 1 rozhodčí z aktivního kolektivu 

- Program bude dohodnut na příštím jednání OORM 

 

6) Různé 



a. Program VIII. – rozeslána metodická pomůcka k přípravě DPP, rozesláno 

vyjádření ministryně k možné změně poměrů využití finančních prostředků 

b. Okresní hasičské soustředění – 18. - 22. 7. Vojtův mlýn, akce se vydařila, dětí 

38 + 8 dospělých, zamluven termín pro příští rok, opět půjdeme do skupiny 40 

-50 dětí, finančně dobré – využita dotace MŠMT na volnočasové aktivity, 

financím pomohla sleva ČLUZ (zbylé peníze budou využity příští rok) 

c. Tyršovo koupaliště – chyběl banner OSH, chyběly kontakty na vedoucí – 

rodiče se ptali 

d. Dorost Camp 2016 – nápad uspořádat camp pro dorostence z celého okresu 

 termín: 27. – 28.  října 2016, místo: Atletická hala Jablonec nad Nisou, 

účast: dorostenci/dorostenky OSH Rakovník a OSH Nymburk 

 


