
PORADA OORM, 26. 10. 2021, RAKOVNÍK, 17,00 

 

Přítomni: Čečrdlová, Dvořák, Holá, Ledvinka, Ledvinková, Novotný, Paulová, Pinďák, 

Říhová, Šorsáková 

Omluveni: Schuh, Strouhalová, Černá 

 

1) Hodnocení Krajského kola přípravky, neděle 19. 9. 2021, Rakovník 

a. I přes organizační peripetie související se změnou místa konání několik dnů 

před jejím konáním byla akce hodnocena jako velmi vydařená.  

b. Všichni organizátoři, technická četa, rozhodčí a další si zaslouží pochvalu a dík 

výborně odvedenou práci. 

c. Velmi kladně bylo hodnoceno také zvládnutí stravovacího stánku SDH Lužná. 

 

2) Hodnocení I. kola Plamínku, Plamene, dorostu, 10. 10. 2021, Ruda 

a. Příprava perfektní. 

b. Potíže s notebookem je třeba do školení vedoucích mládeže vyřešit.  

c. J. Čečrdlová požádala starostu OSH o zakoupení malé tiskárny pro potřeby 

soutěží. Starosta přislíbil věc vyřešit na začátku roku 2022. 

d. Na dráze nebyly zaznamenány žádné větší problémy.  

i. Stanoviště topografie – příště je třeba upozornit rozhodčí, že buzolu při 

určování azimutu mohou závodníci zvedat a nemusí ji mít přímo na 

kolíku.  

ii. Pokud by bylo možné, je třeba umístit body pro určování azimutu ne 

přímo proti slunci.  

iii. Při příštím ZPV pouštět dorost ne po 4 minutách, ale po 5, nebo 

prohodit pořadí, nejdříve  pustit jednotlivce a pak družstva.  

iv. V. Pinďák upozornil, že je třeba  zakoupit nová, dostatečně dlouhá,  

lana na uzlování. 

 

3) Příprava školení vedoucích, 12. – 14. 11. 2021, Jáchymov 

a. Společný odjezd autobusem v pátek v 17,00 od Sokolovny Rakovník. 

b. Návrat v neděli – odjezd z Jáchymova v 12,30. 

c. Bus zajistil Z. Ledvinka. 

d. Přihlášky jsou možné do 1. 11. Kapacita 40 účastníků je téměř naplněna.  

e. Úkol OSH: vzít s sebou příjmové bloky, razítko, figurínu, vzdělávací materiály 

v bedně, dezinfekci, vlhčené ubrousky, klíčenky v igelitce a publikace 

„odborky“, „specializace“, notebook a dataprojektor. 

f. Platby možné předem na účet – do zprávy pro příjemce uvést název sboru. Info 

bude rozesláno sborům. 

g. Je třeba poslat sborům přesné informace k prokázání bezinfekčnosti v místě 

ubytování a konání školení.  

h. Příprava programu. Zařazen praktický nácvik ZPV. 

i. Z. Ledvinka si připraví blok pro první pomoc,  I. Novotný dodá obvazový 

materiál.  



j. J. Čečrdlová vezme kufr na ZPV, materiály od Z. Strouhalové pro vedoucí, V. 

Pinďák vezme lana na vázání uzlů, T. Říhová vezme zalaminované obrázky TP 

na ZPV. 

k. P. Ledvinková připraví Směrnice Plamínku v tištěné verzi – 30 kusů.  

l. Terka vezme zatavené obrázky na technické prostředky 

 

4) Různé 

a. Evidenční, registrační listy, registrace sportovců – J. Čečrdlová pošle VM do 

mailu, co vše má být odevzdáno. 

b. Můj klub 2022 – příjem žádostí od 21. 10. 2021do 30. 11. 2021 do 12,00 hodin 

https://agenturasport.cz/muj-klub-2022/ a mladez.dh.cz  

c. Termíny porad OORM pro rok 2022 budou plánovány operativně podle 

potřeby. 

d. PŘEDBĚŽNÉ termíny soutěží:  

 

leden/únor 2022 Čistecký uzel Čistá 

26. - 27. 2.  Školení rozhodčích a 

vedoucích mládeže 

HZS Rakovník nebo 

Rynholec 

19. 3. 2022 oborky HZS Rakovník/Rynholec 

??? Požární útoky na Berounce Zbečno 

14. nebo 15. 5. 2022 II. kolo Plamínek Rakovník 

14. nebo 15. 5. ??? I.kolo Rakovnické ligy Senomaty 

27. - 28. 5. 2022 II. kolo Plamen Rakovník 

22. 5. 2022 II. kolo požární sport dospělí 

a dorost 

Rakovník 

10. - 12. 6.  Krajské kolo Plamen a 

dorost  

 

 

18. - 19. 6.  Krajské kolo požární sport  

 II.kolo Rakovnické ligy  

10. - 15. 7. 2022 tábor Vojtův mlýn 

září III.kolo Rakovnické ligy  

17. 9. ??? Luženská šedesátka/stovka Rakovník 

24. 9.  IV.kolo Rakovnické ligy Chrášťany 

 

e. Je třeba připravit nějaký sdílený systém rezervací termínů na Městském 

stadionu Na Zátiší spolu s dalšími kluby - do školení „sbírat“ informace a pak 

vytvořit a poslat ostatním klubům.  

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

g. Příští porada začátkem února. 

https://agenturasport.cz/muj-klub-2022/

