
Zápis z porady OORM, Rakovník, 7. 1. 2017 

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

1) Plán práce - příloha 

 

2) Školení vedoucích mládeže 2017přesunuto z důvodu špatného plánování majitele 

školícího zařízení ve Skryjích na 27. - 28. 1.  

- Znovu obeslat sbory, které přijedou - včetně těch, které nebyly na listopadové školení 

přihlášeny 

 

3) Školení rozhodčích mládeže a přezkoušení - 3. 3. a 24. 3.  

a. 3. 3. 8,00 - 16,00 

b. 24. 3.  od 8,00 testy a následně zkoušky (praktická a ústní) 

c. Lektoři/přednášející: Čečrdlová, Schuh 

d. Zkušební komise: Čečrdlová, Schuh, (Ledvinka, Holá) 

e. Pozvat rozhodčí stávající i nové - upozornit na nutnou účast nováčků na 

samotném školení (obnovy nemusí) - do 5. února poslat OZ - upozornění na 

povinnost kolektivů dodat 2 rozhodčí na soutěž 

f. OSH uhradí drobné občerstvení - pití, bageta, nějaké koláče (povoleno max 

70 Kč/osoba) 

g. Oslovit někoho na výpomoc k testům24. 3.  

 

4) Společné plnění odznaků odbornosti 4. 3. 

a. Komise  
i. Preventista + preventista junior:  Kuba Černý + Novotný 
ii. Strojník + strojník junior: Ryba + Ledvinka 
iii. Kronikář, preventista + preventista junior: Čečrdlová + Šorsáková 
iv. Instruktor+ velitel +cvičitel: Schuh + Pinďák 

b. Prezence, listy, osvědčení – Holá, Schuhová, Strouhalová 
c. Listy pro SDH do kronik a individuální osvědčení – Říhová (bez data) 
d. Testy + vyhodnocovací tabulky připraví Čečrdlová 
e. Oslovit rozhodčí – 2-3 na pomoc 
f. Zpřísnit podmínky – dle příručky (např. u kronikáře donést kroniku a ukázat 

apod.) a také trvat na tom, aby děti skutečně něco uměly – do OZ!!! 
g. OZ zpracovat a odeslat do 5. 2., přihlášky do 27. 2. Čečrdlová - připraví 

prezenční listiny 
h. 7,00 sraz, do 8,00 prezence, 8,00 porada (pokud bude nutné,  připravíme 

časový harmonogram na příjezd dětí ve dvou skupinách) 
 

5) Liga v PÚ: opět tříkolově, 13. 5. Senomaty, 8 nebo 9. 9. Třtice a v červenci snad 
Velká Cmelištná 

a. Připravit OZ Ligy - zaktualizovat přepočty bodů, aby nevyhrál někdo, kdo byl 
jen jednou, takže zvýšit počty za účast 
 

6) Soustředění: Vojtův mlýn 8. - 13. 7. (příjezd vedoucí v sobotu 7. 7. večer), horní tábor 
a. Info pro rodiče na tábor do 5. 2. téma: Simpsons 
 

7) Termíny: 

 

a. 3. 2. Čistecký uzel 
b. 3. a 24. 3. - školení rozhodčích mládeže a přezkoušení 



c. 4. 3. odborky 
d. 28. 4.  požární útoky na Berounce 
e. 12. 5. II. kolo Plamínek 
f. 25. - 26. 5. II. kolo hry Plamen, Rakovník 
g. 8. 6. II. kolo dorostu jednotlivců 
h. 9. 6.  I. kolo požárního sportu dorostu, mužů a žen 
i. 10. 6. Luženská šedesátka, Rakovník  

 
8) Různé:  

a. 3. 2. Čistecký uzel - potíž s pracovní četou a financemi 

b. Místo konání Plamínku - Pochvalov/Lužná/Čistá ??? 

c. Pořadatel II. kola Plamen - pořadatel, SDH? Nebo sebrat 6 lidí z různých SDH 

s jedním vedoucím? - vyřešit na školení 


