
ZÁPIS Z RADY PREVENCE 

ZE DNE 16. BŘEZNA, OD 18.00 HODIN 

 

Účast: Zuzana Strouhalová, Pavel Zuska, David Čechák, Martin Ledvinka, Marcela Miksová, 

Jan Pokorný, za OORM Jana Strouhalová, Vlasta Šorsáková 

Program: 

1. Zahájení 

2. Vyhlášení požární ochrany očima dětí a mládeže2017 

3. Termín školení nových preventistů 

4. Rakovnický den se záchranáři 

5. Distribuce odborných článků 

6. Diskuse 

7. Závěr 

 

1. Zahájení 

- přítomné přivítala Strouhalová Zuzana v 18.00 hodin 

 

2. Vyhlášení požární ochrany očima dětí a mládeže 2017 

- Proběhlo vyhodnocení soutěže POODM 2017 

- Výsledková listina viz. Příloha 

- Vyhlášení proběhne po krajském kole – 24. 4. 2017 na stanici HZS od 17:00 hod – 

pozváni budou všichni výherci s rodinnými příslušníky k slavnostnímu vyhlášení a 

poté bude následovat exkurze na stanici HZS Rakovník 

 

3. Školení nových preventistů 

- Termín školení nových preventistů byl jednohlasně odsouhlasen na 22. dubna od 

9:00 hod. 

- Školení provede OZO PO Pavel Zuska, testy připraví Zuzana Strouhalová 

- Termín domluven se starostou OSH a velitelem stanice 

 

4. Rakovnický den se záchranáři 

- Termín soutěže – 26. dubna 2017 od 9:00 hod 

- Místo konání – hřiště při 3. ZŠ Rakovník 

- Propozice viz. Příloha tohoto zápisu 

- Byly rozeslány žádosti o účast do organizací  

- Byly rozeslány propozice a přihlášky do všech MŠ a ZŠ na okrese 

- Záštitu převzal starosta města p. Jenšovský 



- Účast potvrzena – HZS StčK, PČR Rakovník, Medevac, Starosta města Rakovníka, 

Kynologická brig. StčK, Vězeňská služba Oráčov 

- Potvrdí – AČR Žatec – program POKOS, MP Rakovník – potvrdí, s jakou technikou 

přijedou 

- Doprovodný program: ukázky činností a techniky sborů, stánek Rakovnicko o.p.s., 

stánek DDM Rakovník 

- Občerstvení: zajištěno firmou David Štiller - cattering 

- Zajištěna reklama na rádiu Relax – bude odvysílána týden před akcí (nutné na akci 

vyvěsit banner) 

- Jan Polák – zařídí propagaci přes Raport 

- Požádáno o sponzoring firmu La lorreline – pečivo pro závodníky 

- Zuzana Strouhalová – domluví na městě vyvěšení plakátů 

- Všichni se zavázali k propagaci akce (fb, web, školy, OÚ …) 

- Radan Doubrava a Zuzana Strouhalová spustí facebookovou stránku a zajistí 

aktualizaci informací na stránce  

- Pan Hlavsa potvrdil, že na tartanové hřiště lze s technikou  

Úkoly na soutěž pro žáky – nutné rozpracovat 

- Rozhození hadice na kuželky 

- Improvizované ochranné prostředky 

- Evakuační zavazadlo 

- První pomoc 

- Dopravní předpisy a dopravní značky 

- Běžná rizika – domeček rizik 

Náklady na soutěž 

- Poháry a medaile (poháry do škol, medaile závodníkům) 

- Tiskoviny (diplomy, plakáty, poděkování ….) 

- Trička pro organizátory – sv. modré s logem akce 

- Pitný režim pro závodníky 

- Kancelářské náklady 

- Občerstvení pro VIP hosty 

- Ceny pro závodníky 

 

- Sponzoring od firem – Rakofire s. r. o. a Medevac s. r. o.  

Ceny pro závodníky 

- Pro 1. – 3. místo zajistí propagační materiály Město Rakovník 

- Dále igelitové tašky OSH Rakovník + propagační předměty 

- Propagační předměty zúčastněných složek 

- Nutné dokoupit – předmět pro další radu 



- Poháry pro 1. – 3. místo do škol 

- Diplomy pouze pro 1. – 3. místo 

- Medaile pro každého 1. – 3. místo 

- Ostatní obdrží účastnický list a igelitovou tašku s maličkostmi 

 

5. Distribuce odborných článků 

- komunikace s Rakovnickým deníkem vázne, možnost oslovit p. T. Bednaříka – Jan 

Pokorný 

- každý může volně využít k prevenci (obecní tisk, vývěsky atp..) 

- první článek – Varovné signály – vyšel v týdeníku Raport dne 21. 3. 2017 

 

 

6. Diskuse 

- Příští schůze domluvena na 13. dubna 2017 od 18:00 hod v kanceláři OSH  

 

7. Závěr 

- Jednání ukončila Zuzana Strouhalová, poděkovala přítomným za účast a popřála 

klidnou cestu 

Zasedání ukončeno ve 20.05 hodin. 

Zapsala: Strouhalová Zuzana ______________________________ 

Ověřovatelé zápisu:  Dvořák Ladislav________________________ 

    Sedlák Václav_________________________ 


