
PORADA OORM, 14. 9. 2021, KOLEŠOVICE, 18,00 

 

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

Strouhalová 

Omluveni: Schuh, Šorsáková, Černá 

 

1) Hodnocení sezony 2021 

a. II. kolo přípravky, 6. 6. Senomaty - 10 týmů, příjemná atmosféra 

b. II. kolo Plamen, 6. 6. Senomaty - účast velmi pěkná - 7 a 5 družstev, 

problematická situace s diváky s ohledem na tehdy platná mimořádná „covid“ 

opatření  

c. jednotlivci dorost v rámci požárního sportu v Rakovníku 5. 6. (6 jednotlivců), 

celkem tři družstva dorostenek 

d. Rakovnická liga - zatím 3 kola – Třtice (8,8), Chmelištná (5,6), Senomaty (7,6) 

i. Jarka - zajistí ceny 

ii. Tereza - diplomy a poháry 

e. Okresní soustředění Vojtův mlýn 2021 - 43 dětí, Pevnost Boyard, vše proběhlo 

v pořádku 

 

2) Porada s vedoucími mládeže  

a. Informace budou rozeslány e-mailem 

 

3) Krajské kolo přípravek, 19.9. Rakovník Sokolovna 

a. Kontrola plnění zadaných úkolů, diskuse nad dalšími otázkami, které vyvstaly 

se změnou místa konání z Městského stadionu Zátiší na Sokolovnu 

b. Značení po městě na parkoviště 

c. Zdeněk schůzka s představitelem městské policie ohledně parkování za 

Sokolovnou 

d. Ujasnění rozsahu stravy - stánek s občerstvením zajistí SDH Lužná 

e. Strava pro závodníky a vedoucí - Jarka, strava pro rozhodčí a technickou četu - 

Dáša, Eliška, Jana 

f. Příprava dráhy v sobotu v 17,00 hodin 

 

4) I. kolo her Plamínek, Plamen a dorostu 

a. Neděle 10. října 2021, je třeba zajistit nové místo konání - SDH Třtice 

v letošním roce nemůže zorganizovat, dotaz do Hřebečník 

b. Přihlášky do 5. 10. elektronicky 

c. Trasa, příprava dráhy - domluvit s konkrétními organizátory 

d. OSH hradí oběd, ceny, poháry, pitný režim 

e. Poháry –za disciplínu 

f. OZ připravit a rozeslat do 20. 9. 2021 

g. Materiál připraví V. Pinďák a I. Novotný 

 

 



5) Školení vedoucích, 12. – 14. 11. 2021, Jáchymon 

a. Program školení bude připraven na další poradě OORM  

b. Pozvánky po I. kole rozešleme e-mailem  

 

6) Různé 

a. Sklad na Městském stadionu Zátiší zatím funguje dobře  

b. Termíny porad OORM pro rok 2022 domluvíme na říjnové poradě 

c. Mikulášská OORM - pátek 3. 12. 2021 v 19,00 Bezděkov 

d. Příští porada OORM  18,00,  26. 10. místo upřesníme 


