
Rada velitelů ze dne 7.5.2014 

 

 

Účast:  Ladislav Dvořák,  Miloslav Hegr, Josef Kessler, Pavel Ryba, 

Jako host:  Jana Strouhalová. Strouhal Jiří. Marie Štulíková, Jiří Čečrdle, 

 

 

Program:  1. Zahájení 

                 2. Organizační záležitosti II. kola PS na Zátiší 

                 3. Závěr 

 

 

 

1. Zahájení provedl Ladislav Dvořák přivítáním všech přítomných. 

 

2. Organizační záležitosti II. kola PS 

 

 

- soutěž se bude konat na stadionu SK Rakovník Zátiší, 24.5.2014 

- dne 23.5.2014 bude probíhat příprava na hřišti, svoz překážek, úklid, stavba 

dráhy na štafetu, na běh 100 m s překážkami, vyměření PÚ, úklid 

- sraz na stadionu SK Rakovník Zátiší, v 16.00 hod. 

-  přepravu překážek zajistí SDH Všetaty,  úklid kabin a příprava technického 

zázemí zajistí Strouhalová Jana a Kašparová Alena 

- cisternu s vodou zajistí SDH Lubná 

- oběd – řízek, chleba, zajistí Štěpán Kejla 

- lavice a stoly na sezení zajistí Ladislav Dvořák  

- SDH Rynholec – zajistí terče a časomíru, vysílačky, kladina 1x, bariéra 2m 1x 

- časomíra – Pavel Ryba 

- SDH Kolešovice dodá: praporky, pytle, čísla na dráhy, bariéra 0,8 m 3x, 

bariéra 2 m 1x, okno 1x, PHP 2x, podložky 2x, kladina 1x 

- SDH Chrášťany  - bariéra 2m  2x, guma před domeček, kádě 2x, základna 2x, 

kladina nastavitelná 2x, koberce 2x, přetlakový ventil –Ladislav Dvořák 

- SDH Všetaty – domeček, lopaty, smetáky na venkovní použití 

- Proudnice na PÚ – propůjčí SDH Lužná, SDH Čistá 

- Josef Kessler – zajistí startovní čísla, nákup patron do startovní pistole, poháry, 

medaile pro umístění na běh 100 m překážek 

- Nákup vody pro družstva – pátek při přípravě, zajistí Strouhalová Jana, 

Kašparová Alena 

- Pásky na vyznačení dráhy koupí Kašparová Alena 

- Diplomy + štítky na poháry zajistí Kašparová Alena, Říhová Tereza 

- Provázky, fixy, kancelářské potřeby – Strouhalová Jana 

- Svoz odpadu, voda na PÚ– zajistí Ladislav Dvořák,  

- Technické zázemí – Pavel Ryba (odpadkové koše, úklidové prostředky,…) dle 

potřeby a dohody 

- Hygienické potřeby – Strouhalová Jana 

 

 

3. Ladislav Dvořák ukončil sezení poděkováním všem přítomným za účast a pomoc při 

pořádání soutěže.  



 

 

 

 


