ZÁPIS Z RADY PREVENCE
ZE DNE 13. DUBNA 2017, OD 18. 00 HODIN

Účast: dle prezenční listiny, přiložena k originálu zápisu.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Den prevence pro základní školy
POOD
Školení, zkoušky odborné způsobilosti
Diskuse
Závěr

1. Zahájení
-

přítomné přivítala Strouhalová Zuzana v 18.10 hodin

2. Den prevence pro základní školy
-

-

Dne 26. 4. 2017, sportovní areál Zátiší, začátek 8.00 hodin
Objednány medaile, zaplaceny – sponzorsky od firmy Medevac
Připraveny návrhy na diplomy, tiskoviny, připraveno k tisku, bude v týdnu po velikonocích,
hrazeno sponzorsky – firma Rakofire s. r. o. Zdeněk Moucha
Prevence HZS Kladno Hana Pinkasová – poskytly omalovánky, reflexní pásky, slepovačky a
skládačky s tematikou prevence
Zajištěny tyto složky: POKOS Žatec – stánek s informacemi o činnosti
Medevac – stánek, sanita, nová čtyřkolka
HZS Rakovník – výsuvný žebřík, bude možnost vyzkoušet případnými zájemci, CAS 7
Kynologická brigáda – ukázka výcviku psů, technika
Vězeňská služba – ukázka sebeobrany, zadržení pachatele, technika
Stánek Prevence HZS Kladno – pro děti připraveny jednoduché úkoly k otázce prevence
zdravotní, hasičské
Zatím není komentátor – v případě nutnosti se bude střídat Zuzana Strouhalová, Radan
Doubrava
Zajištěna propagace v radiu Relax týden před uspořádáním akce
Rakovnické noviny, Raport – bude v tisku v týdnu před akcí informace o konání, dále
zajištěna inzerce v rakovnické Radnici, budou vyvěšeny letáky na informační tabuli
rakovnické radnice
Zajištěno občerstvení pro diváky, soutěžící
Pro VIP bude k dispozici káva, čaj, drobné občerstvení
Bude přítomen stánek Rakovnicko o.p.s., kde bude probíhat propagace jejich činnosti
Stánek OSH Rakovník – nutno připravit a shromáždit fotografie ze soutěží a akcí pořádaných
OSH,informovat veřejnost o činnosti

-

Zatím přihlášeny družstva ze dvou škol, poslat ještě připomenutí a pozvánku k návštěvě celé
akce
Plánovaný konec akce cca 14. 00 hodin

Rozdělení úkolů a stanovišť:
-

-

-

-

Záchranářství – Radan Doubrava
Evakuační zavazadlo – Adam Černý
Kuželky, hadice – Jan Pokorný
Chemický oblek – Zdeněk Ledvinka ml.
Dopravní značky – David Čechák??
Rizika v domácnosti – Zuzana Strouhalová ??
Start, cíl – Jana Strouhalová, Ondřej Smolař
Stánek OSH Rakovník – Ivan Novotný
V případě dostatečného počtu organizátorů budou na každém stanovišti dva rozhodčí
Úkoly:
OSH Rakovník zajistí (Ledvinka Zdeněk st.): počítač, tiskárna, toaletní potřeby, hygienické
potřeby, igelitové tašky, baner OSH – vyzvednout v kanceláři v pondělí 24. 4.,
Příprava cen – z propagačních materiálů od města Rakovník, Prevence HZS Kladno, dokoupit
drobné sladkosti, naplnit do tašek víkend před konáním akce – Strouhalovi
Zajistit stolky, stan, catering, úklid, startovní čísla – Jana Strouhalová, domluvit i s p.
Štillerem (občerstvení), zajistit lehký oběd pro cca 60 lidí, připravit stravenky v hodnotě Kč
50,-Pitný režim – hrazeno z dotace Středočeského kraje, nákup den před akcí po domluvě
Fotograf celé akce – Julie Smolková
Organizace techniky na hřišti Radan Doubrava, Pavel Zuska
Hlavní pořadatel, příprava dopravních značek – Zuzana Strouhalová
Poptat pomocné síly ke spolupráci, sprej nehody 2x – Radan Doubrava
Fotografie k propagaci činnosti OSH Rakovník – všichni, k zapůjčení
Donést holínky, pláštěnky, žabky….. kdo může a má doma, k chemickému obleku,
evakuačnímu zavazadlu….
Hodnocení:
- 1 – výborná, vše správně a rychle
- 3 – dobrý, vyřešeno s dopomocí rozhodčího
- 5 – nesplněno, rozhodčí pouze informují soutěžící, co a jak má být správně
- nejnižší počet bodů, nejlepší umístění
Start po 10 minutách, na jednotlivých stanovištích limit na splnění úkolu max. 7 minut
Každá hlídka (5 členů), obdrží kartičku, rozhodčí zapíší počet bodů
Stanoviště na zeleném trávníku podél oválu, technika a stánky budou umístěny na dráze nebo
podél oválu (Zuska, Doubrava)
Příprava: v úterý, hřiště Zátiší 16.00 – 17.00 hodin, ve středu ráno v 6. 30 hodin

3. POOD
-

23. 4. Vyhodnocení krajské, Praha Ohradní, zúčastní se Strouhalová Zuzana

-

Vyhodnocení okresní POOD v pondělí 24. 4. Na HZS Rakovník, p. Ledvinka zajistí zasedací
místnost, exkurzi na stanici pro vyhodnocené děti a rodiče

4. Školení, zkoušky odborné způsobilosti
-

Školení proběhne 22. 4. 2017, zasedací místnost HZS Rakovník, p. Ledvinka zajistí: zasedací
místnost, projektor, tiskárna, tisk testů a metodik (zaslal Pavel Zuska na kancelář OSH),
počítač, pitný režim, káva, čaj, varná konev,

5. Diskuse
-

Zuzana Strouhalová – požádat p. Čečrdlovou, aby delegovala zástupce na vyhodnocení POOD
Ledvinka Zdeněk – Příručka pro seniory, cena Kč 35,-- - objednat, a jaké množství, spěchá,
zaslat informaci (Zuzka)

6. Závěr
-

Jednání ukončila sl. Strouhalová Zuzana, poděkovala přítomným za účast a popřála klidnou cestu
domů

Zasedání bylo ukončeno v 20. 15 hodin.

Zapsala: Jana Strouhalová ………………………………………………..
Ověřovatel zápisu: Zuzana Strouhalová …………………………………….
Radan Doubrava……………………………………………..

