
PORADA OORM, 3. 9. 2019, HZS RAKOVNÍK, 17,00 

Přítomni: Čečrdlová, Holá, Ledvinka, Novotný, Pinďák, Schuh, Strouhalová, 

Omluveni: Říhová, Šorsáková, Strouhal 

 

1) Hodnocení sezony 

a. II. kolo přípravky Smilovice - pozitivní 

b. II. kolo Plamen, Rakovník 

i. technická četa výborná SDH Panoší Újezd, bagety jako stravu 

ponecháme 

c. Jednotlivci dorost - spojení s Luženskou šedesátkou bylo zvládnuté, ale bylo to 

velice náročné, zvláště pro rozhodčí, kteří v obrovském vedru stáli na place 

celý den. Navrženo zvažovat propojení s požárním sportem dospělých. 

d. Okresní soustředění Vojtův mlýn 2019 - 54 dětí, téma - Harry Potter, velmi 

povedený program, bez úrazů, strava v pořádku. termín na 2020 - 18/19. 7. - 

24. 7. 2020. 

e. Krajské kolo hry Plamen a soutěže dorostu MB - 6 rozhodčích z OSH 

Rakovník (Čečrdle, Holá, Schuh, Schuhová, Tothová, Roučová), účast SDH 

Skryje 

 

2) Porada s vedoucími mládeže – úterý 17. 9. od 18,00 hodin, učebna HZS Rakovník 

a. pozvánka vedoucím se bude posílat  o víkendu 

b. náměty:  

i. nový ročník Plamen  a dorost - na mladez.dh.cz věkové rozdělení 

kategorií, druhy zranění pro ZPV a testové otázky,  

ii. ročníky -mladší 2009 a dál, starší 2005 a dál, dorost 2002-2007 

iii. štafeta dvojic zůstane na jaře? (tartan)  

iv. Rakovnická liga v pú ? 

v. Info k I. kolům Plamínek, Plamen a dorostu. 

vi. školení vedoucích mládeže - březen 2020 Podbořánky - zamluvit! 

vii. Výroční porada vedoucích mládeže se uskuteční 16. 11. 2019 v  

Kolešovicích 

viii. Evidenční/registrační listy srovnat a doplnit 

 

3) Liga v požárním útoku MH OSH Rakovník 2019 

a. čtyři kola – Třtice, Velká Chmelištná, Senomaty, Chrášťany 

b. Účast se zvyšuje 

c. Poháry, diplomy - přiveze Tereza do Chrášťan? 

d. Ceny - butony?, sladkosti do tašky (Jarka)  

e. vzít razítko OSH, stopky, čísla 

f. Praporky, tunel, přepady 2 - Kolešovice 

g. Časomíra a terče - Petra Jirsová 

h. Kádě  - Senomaty 

i. Proudnice - každý tým vlastní 

j. Do OZ - běháme podle věkových kategorií 2018/2019 - mail připomínka 



k. Liga 2020 - Senomaty, Chmelištná?, Třtice, Chrášťany ?, Smilovice?  

l. V. Pinďák měl připomínku k náhradnímu pokusu N. Strašecí ve Velké 

Chmelištné 

 

4) I. kolo her Plamínek, Plamen a dorostu 

a. 12. října 2019, Ruda 

b. Přihlášky do 6. 10. elektronicky, rozlosování 10. 10. v kanceláři OSH 

c. Trasa, příprava dráhy - neděle 15. 9., 17,00 hodin - Jarka. Vlasta, Marcela 

d. Poslat J. I. kola v Hřebečníkách (a rozhodčích + technická četa) + číslo na p. 

Čečrdleho, aby mohli přijet pro materiál 

e. OSH hradí oběd (párky) a poháry; ceny obec Ruda, pitný režim - čaj v případě 

nepříznivého počasí 

f. SDH Ruda dodá na každé stanoviště člověka + tři pro přípravku 

g. Poháry – jako loni budou uděleny poháry za disciplínu ZPV, bez diplomů, 

každý kolektiv získá odměnu, Tereza poháry zařídí 

h. OZ připravit do 17. 9. 2019 

i. Materiál:  

- Vzduchovky - Láďa Dvořák (zastřílet) 

- Střelivo, podpěry - Jarka 

- Špalíčky/stojany - Kolešovice 

- PO dodá Ruda technický materiál  

- Uzle - z Heřmanova 

- Lano - z Heřmanova  

- Startovní průkazy - Jarka 

- Na každé stanoviště pivní set + plastový stůl na topografii 

- Panák + míčky + lana přípravka  - z Heřmanova 

- Pro materiál z Heřmanova přijet týden předem 

- Plachty/karimatky Ruda 

- Sada technických prostředků pro přípravku Ruda 

- Kufr Jarka 

- Štáb - domluvíme se 15. 9.  

- Vytyčovací páska - červenobílá páska - poptá se Ivan /druhá 

barva ??? 

j. Nutno dva na štáb! 

k. Pozvat rozhodčí 

 

5) Porada vedoucích mládeže, Kolešovice, 16. 11. 2019 

a. Příprava, úkoly 

b. Od 9,00 do oběda - jak se to hodí paní hospodské? Dopo nebo odpo? 

c. Výsledky, statistiky, dekrety vedoucích, činnost rozhodčích 

d. Foto promítání ? 

e. Pozvánky, prezence, nějaký dárek?, program - shrnutí činnosti, představení 

nových členů v návrhu - J. Černá, L. Dvořák ?, volba,  Ivan?, Pavel, Hana ?, 

Beránek ?, Strouhal?  



f. V říjnu na poradě připravit  

6) Různé 

a. Prostory k uložení překážek - kdo se o to bude starat - Ivan + Václav - na 

podzim to na poradě říct, upozornit, že se stanoví pravidla provozu 

b. Březen 2020  - v kanceláři OSH je třeba zkontrolovat lékárničku (Zdeněk už na 

podzim), zásoby úklidových prostředků, lektorský kufr 

c. do I. kola je třeba zajistit stany 2 - pošli logo SH V křivkách Zdeňkovi 

d. bannery  připravit dva nové - 1 banner a 1 roll up OSH Rakovník, banner na 

ligu - JARKA do konce listopadu 

e. Termíny porad OORM pro rok 2020 na říjnové poradě - termín?14.10. od 

18,00 

f. 15. 9. přípravka Libiš (přihlášky do 3.9.) 

g. 21. 9. mladý železný hasič Kounov (přihlášky do 10.9.) 

h. 28. 9. Memoriál v Chrášťanech + IV. kolo Ligy 

i. 12. 10. I. kola Plamínek, Plamen, dorost, Ruda 

j. ples OSH Rakovník  - 30.11. Jarka grafiku do konce září! 

k. Mikulášská OORM - určit termín - Jarka zamluví hned v září na 6. 12.  19,00 

Černý orel 

l. Čistecký uzel bude 

m. Příští porada OORM  14. 10. 2019 

 


