
PORADA OORM, 8. 9. 2019, HZS RAKOVNÍK, 17,00 

Přítomni: Čečrdlová, Dvořák, Holá, Jirsová, Novotný, Paulová, Pinďák, Říhová, Schuh, 

Strouhalová, Šorsáková 

Omluveni: Ledvinka 

Host: Ryba 

 

1) Hodnocení sezony - J. Čečrdlová 

a. II. kolo přípravky, II. kolo Plamen a II. kolo dorost jednotlivci ani krajská kola 

se nekonala z důvodu epidemické situace (Covid 19) 

b. Okresní soustředění Vojtův mlýn 2020 se konalo - 45 dětí, téma - Cesta kolem 

světa  

c. 14. 6. Luženská 60 a soutěž v běhu na 100 m s překážkami dorostu a dospělých 

d. Proběhla tři kola Rakovnické ligy - Lužná, Senomaty, Třtice - vždy velmi 

dobře připravené a velmi pěkná účast (výsledky na webu 

www.hasicirakovnik.cz) 

 

2) Sklad na překážky na stadionu Na Zátší - V. Schuh  

a. Vše s městem Rakovník dojednáno, získána povolení, připraven podklad, 

stavba postavena 

b. Přesun překážek - provést na podzim (L. Dvořák zjistit možnost zapůjčení vozu 

na převoz) 

c. Správci - I. Novotný, V. Pinďák 

d. Připravit inventární seznamy, provozní, resp. zápůjční řád (do konce října) 

e. Diskutovat pravidelné tréninkové časy - T. Říhová zahájí komunikaci s 

kolektivy 

 

3) Porada s vedoucími mládeže – úterý 15. 9. od 18,00 hodin, učebna HZS Rakovník 

a. pozvánka vedoucím se bude posílat obratem 

b. program:  

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

kategorií, druhy zranění pro ZPV a testové otázky,  

ii. ročníky - mladší 2010 a dál, starší 2006 a dál, dorost 2003-2008 

iii. štafeta dvojic zůstane na jaře  

iv. Rakovnická liga 2021 je v plánu 

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

vi. školení vedoucích mládeže - listopad 2020 Jáchymov 

vii. registrační listy na 2020 chybějící + RL sportovního oddílu + registrace 

v rejstříku sportu 

 

4) Rakovnická liga v požárním útoku 2020 

a. čtyři kola – Lužná (7+6), Senomaty (5+6), Třtice (8+5), Chrášťany (26.9.) 

b. Poháry, diplomy - přiveze T. Říhová do Chrášťan 

c. Ceny - objednány butony, dokoupíme sladkosti (+SH ČMS sladkosti) 

d. vzít razítko OSH, bločky, stopky, čísla, praporky 



e. OZ Chrášťany poslat a přihlášky do 23. 9.  

f. Časomíra a terče - P. Jirsová, Z. Ledvinka 

g. Materiál - L. Dvořák se domluví s V. Pinďákem, P. Rybou a  Z. Ledvinkou 

h. Z Kolešovic přetlakáč, přepady 

i. Do OZ připomenout, že běháme podle věkových kategorií 2019/2020 

j. Liga 2021 - Senomaty návrh na uspořádání noční soutěže  

i. 15. května: dát to starším a pozvat i dospělé (jako nějakou soutěž o 

pohár starosty)? v jeden den s přípravkou ? mladší by byli za světla ? 

 

5) I. kolo her Plamínek, Plamen a dorostu, 17. 10. Třtice 

a. Přihlášky do 11. 10. elektronicky přes prihlasky.dh.cz, rozlosování 12. 10. 

(v kanceláři OSH) 

b. Víme o dvou družstvech dorostenek, jednotlivci (jednotlivci - Chrášťany 3, 

Lužná 2, Třtice 4) 

c. Trasa, příprava dráhy - neděle 4. 10.  

d. OSH hradí oběd (párky) a poháry; drobné ceny obec Třtice, pitný režim - čaj 

v případě nepříznivého počasí Třtice 

e. SDH Třtice se pokusí na každé stanoviště člověka + tři pro přípravku 

f. Poháry za disciplínu ZPV, bez diplomů, každý kolektiv získá odměnu, T. 

Říhová poháry zařídí 

g. OZ připravit do 18. 9. 2020 

h. Materiál:  

- Vzduchovky - L. Dvořák (zastřílet) 

- Střelivo, podpěry pro mladší - J. Čečrdlová 

- Otázka, zda již střílet na nové terče 

a. Z. Ledvinka přiveze na HZS, budou vyzkoušeny, ankety 

mezi kolektivy, zda ano, případně domluvit zapůjčení do 

sborů pro zkoušku 

- Technické prostředky dodá Třtice  

- Uzle - z Heřmanova 4. 10.  

- Lano - z Heřmanova 4. 10. 

- Topografii   domluvit na místě (stolek, kolíky na azimuty) 

- První pomoc - šátky jednorázovky přidat (špendlíky přidat) 

- Startovní průkazy - J. Čečrdlová 

- Na každé stanoviště pivní set + plastový stůl na topografii 

- Panák + míčky + lana přípravka  - z Heřmanova 

- Materiál z Heřmanova dovezeme už 4. 10. 

- Plachty/karimatky na střelbu ze Třtice 

- Sada technických prostředků pro přípravku - Třtice  

- Kufr J. Čečrdlová 

- Štáb - J. Čečrdlová, P. Jirsová 

- Vytyčovací páska - Třtice, a na místě odmluvit zda jedna či dvě 

barvy 

i. Pozvat rozhodčí - J. Čečrdlová do 20. 9.  



j. Dorost pustit nejdřív jednotlivci starší, střední, mladší, pak družstva (podle 

počtu přihlášených upravit harmonogram příjezdu) 

 

6) POODM 

a. Máme vyhodnoceno okresní i krajské kolo, čekalo se na září, ale situace je 

spíše horší, takže nebudeme pořádat hromadné předání ocenění, ale 

rozvezeme/ rozdáme tašky do sborů a požádáme o předání  

b. Ceny a diplomy zajistí J. Čečrdlová + M. Holá 

 

7) Školení vedoucích mládeže, 13.-15. 11. 2020 Jáchymov 

a. Společná cesta busem - sjednat autobus  V. Šorsáková 

b. Odjezd pátek cca 16 hodin - neděle odjezd 13,00 

c. Podmínkou je celý pobyt! 

d. Připravit rozpočet a dle toho navýšit příplatek za osobu/den 

e. Připravit program - včetně nějakého pěšího výletu 

f. Doladit  na říjnové poradě 

 

8) Různé 

a. Stany OSH ? stále v řešení dodávka objednaného zboží  

b. 20. 9. přípravka Bojanovice (přihlášky do 6.9.) - přihlášeny Kolešovice, 

Zbečno 

c. 26. 9. - 34. ročník memoriálu v Chrášťanech (muži, ženy) a finále Rakovnické 

ligy v požárních útocích (MH) 
d. 10. 10. mladý železný hasič Kounov  

e. Školení rozhodčích mládeže na jaře, ale už se nestihly zkoušky - náhradní 

termín jaro 2021 

f. Mikulášská OORM -  27.11. od 18,00 - zamluvit místo 

g. Příští porada OORM  20. 10. 2020 17,00 (HZS Rakovník) 

 

 


