
Zápis z jednání vedoucích mládeže a OORM Rakovník 

dne 17. 4. 2018 v Rakovníku 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

1) Zhodnocení zimních akcí 

a. školení vedoucích: Skryje, 27. - 28. 1, nízká účast (23) - přesun termínu a 

nemocnost, příjemné prostředí, ucházející kuchyně, více než výhodná cena, 

pojďme zamluvit rovnou podzim 2018: 10. − 11. 11. a jaro 2019 do evidence 

budou zadáni 

b. rozhodčích: březen 2018, celkem úspěšně proškoleno a odzkoušeno 21 

rozhodčích, z toho 11 nováčků - do evidence budou zadáni 

c. společné plnění odznaků odborností - celkem se zúčastnilo výrazně  méně dětí 

(59), možná z důvodu nemocnosti, tak z důvodu konání akcí v SDH, lepší 

připravenost dětí než loni, budou zadáni do evidence 

 

2) Příprava OZ II. kolo Plamínek 

- Předloženy informace z organizačního zabezpečení 

- Dráhy vždy dvě, dva pokusy - pokud seženeme 25-28 rozhodčích mohli bychom 

jet dvě disciplíny naráz (požádat vedoucí na poradě!!!), vedoucí souhlasí 

- Na přípravu drah nemusíme, Lužná připraví v pátek ráno  

- OZ rozeslat do 22. 4. 2018 

 

3) Příprava OZ II. kolo Plamen 

a. Předloženy informace z organizačního zabezpečení 

b. Přihlášení před prihlasky.dh.cz 

c. Technická četa: SDH Panoší Újezd  

d. Strava - v pátek možno objednat oběd v jídelně III. ZŠ, večer bude táborák, 

z důvodu ušetření času navrhnuty bagety na sobotní oběd - vedoucí souhalsí 

e. Příprava čtvrtek od 16,00 

f. Erární proudnice - Lužná, Senomaty 

g. OZ rozeslat do 22. 4. 2018 

 

4) Příprava OZ II. kolo dorostu jednotlivců  

a. Předloženy informace z organizačního zabezpečení 

b. Technická četa SDH Chlum 

c. Test z PO - J. Čečrdlová 

d. OZ rozeslat do 22. 4. 2018 

 

5) Liga v požárním útoku 

a. předneseno vyhlášení prvního ročníku Rakovnické ligy v požárním útoku 

(změna v bodování umístění v jednotlivých kolech) 

b. termíny:  6. 5. Senomaty, 7. 7. Velká Chmelištná,  8. 9.  Třtice 

c. V. Pinďák a V. Schuh účast na všech kolech 



d. Terče - nové okresní 

e. Navrženo poptat výrobu pamětních výlisků pro všechny účastníky Ligy 

f. OZ rozeslat do 22. 4. 2018 

 

6) Různé 

a. Termíny akcí:  

28. 4. Požární útoky na Berounce 

6. 5. Liga v pú, Senomaty 

12. 5.  II. kolo Plamínek, Lužná 

25.−26. 5. II. kolo Plamen, Rakovník 

3. 6. Luženská šedesátka, Rakovník 

8. 6.  II. kolo dorostu jednotlivců 

9. 6. I. kolo požárního sportu a družstva jednotlivců, Rakovník 

15.-17. 6. krajské kolo Plamen a dorostu, Vlašim 

23.-24. 6. krajské kolo v požárním sportu, Kladno 

1.-5. 7. Mistrovství ČR Plamen a dorost, PLZEŇ 

24.-26.8. MČR v požárním sportu, Liberec 

10.-16.9. MS v požárním sportu, Bánská Bystrica 

b. info z celorepublikové porady vedoucích OORM/KORM 6. 4. 2018 v Přibyslavi - čerpání 

dotací MŠMT v roce 2018, program Můj klub, termíny krajských a celorepublikových akcí 


