
PORADA OORM 

9. 2. 2023, 19,00 hodin 

Online 

 

Přítomni: Čečrdlová, Holá, Ledvinka, Ledvinková, Paulová, Pinďák, Říhová, Schuh 

 

1) Porada vedoucích mládeže – 11. 4. v 17,00, požární stanice RA 

2) Školení rozhodčích 
a. Z důvodu účasti lektorů (Čečrdlová, Schuh) na celorepublikovém školení 

rozhodčích KSI.  se přesouvá okresní školení na 4.-5. března 2023, požární 

stanice RA 

b. Primárně určeno novým a obnovujícím rozhodčím soutěží mládeže 

(Plamen+dorost), ale s ohledem na nové směrnice jsou vítáni i vedoucí 

mládeže. 

c. Pozvánku rozeslat do 14. 2.; upozornit, aby si účastníci vzali vlastní jídlo a pití, 

nezapomenout vložit odkazy na zkušební program a Směrnice. 

d. Harmonogram: sobota 9-16, hodin - školení Směrnic, neděle 9-14 - školení + 

zkoušky 

e. Na nedělní testy je třeba pozvat pomocníky. 

f. Testy připraví Čečrdlová a pošle je kanceláři OSH k vytištění. 

 

3) Odborky 
a. Z důvodů přesunu školení rozhodčích musí být přesunut také odborky.  

b. 9. 3. 2023, požární stanice Rakovník 

c. Komise: prevence Novotný + Černý, strojník - Dvořák + oslovit Filipa Schuha 

+ oslovit někoho ze stanice, velitel+cvičitel+instruktor - Schuh + Pinďák, 

kronikář + prevence junior - Čečrdlová, Šorsáková   

d. Administrace + testy: Strouhalová, Holá, Paulová 

e. Pošlat OZ do 19. 2. včetně odkazu na testy, e-knihu a program 

f. Certifikáty máme předtištěné. 

g. Harmonogram: do 8,30 příjezd, 9,00 start 

 

4) Rakovnická liga – termíny, místa, vyhlášení ligy, Petra přihlášky - ano,  

a. Senomaty 13. 5. (nebudou Ledvinkovi na časomíru, zvládne Pinďák + Filip 

Schuh) 

b. Velká Chmelištná 8. 7.  

c. září 2./3. 9. - je třeba oslovit Jana Vaňka z Jesenice, zda platí na podzim 

avizovaný zájem o pořádání jednoho kola ligy.  

d. 24. nebo 30. 9. Chrášťany - zatím nevyřešeno 

e. OZ  rozesílat po schůzi vedoucích 11. 4.  

 

5) Plamínek – 14. 5., Městský stadion Zátiší Rakovník 

a. OZ rozesílat po schůzi vedoucích 11. 4.  

b. Technická četa - zvládneme svépomocí. 

c. Stravovací stánek - oslovit SDH Lužná, zda se toho ujme. Menší soutěž, menší 

stánek (párek v rohlíku, palačinka, lízátka, sušenky, pitíčka)  

d. Příprava drah – je třeba rozmyslet, zda v pátek 12. 5.  uklidit budovy a naměřit 

dráhy nebo to provést až v neděli ráno v 7,00. 

e. Kontaktovat rugby team, který ten den má plánovaný zápas, a upozornit, že 

dříve než v 15,00 hodin nebude možné do areálu vstupovat. 



i. Směrnice Plamínek - na jaře se hovořilo o drobné úpravě ve štafetě 

trojic - postavení koncovek hadic je libovolné. T. Říhová navrhuje 

výměnu úseků ve štafetách  CTIF a 3x50 (rozdělovač a hasičák).  

 

6) Plamen – 26. - 27. 5. 2023, Městský stadion Zátiší Rakovník 

a. OZ rozeslat po schůzi vedoucích 11. 4.  

b. Stánek občerstvení - oslovit Matyho přes Janu Strouhalovou  

c. Technická četa - oslovit SDH Kolešovice. 

d. Příprava drah - čtvrtek od 17,00 hodin 

e. Hygiena nákup - Strouhalová + Novotný 

f. Diplomy, poháry (Říhová) 

g. ceny (Čečrdlová) - propagační ceny (Inetprintu) - návrhy: švihadla, čelenky, 

funkční šátky, pytlíky na boty  

 

7) Různé 

a. Registrační listy:  

i. Elektronicky: Kolešovice, Krakov, Řevničov, Senec, Skryje, Velká 

Chmelištná, Zbečno, v kanceláři OSH: Senomaty, Lužná, Chrášťany, 

Jesenice 

ii. Je třeba zkontrolovat, která SDH chybí a oslovit je.   

b. Informace Z. Ledvinka - okresní časomíra je v procesu repase ve firmě Valeš, 

Příbram.  

c. Závod hasičské všestrannosti a brannosti – nová disciplína bude zařazena od 

soutěžního ročníku 2023/2024. Okresní kolo by se mělo uskutečnit 7. 10. 2023 

v Hřebečníkách. 

i. Přesnější pravidla disciplíny jsou očekávána v březnu (31. 3.  

celorepubliková porada vedoucích OOKM, KORM a ÚORM) 

ii. Bylo by dobré připomenout vedoucím mládeže (11. 4.), že pro účast 

v ZHVB je třeba plnit celoroční činnost - odborky, kronika, atd.  

d. Tábor 16. – 21. 7. 2023, Addamsova rodina, schůzka plánována konec března. 

e. Městský stadion Zátiší  Rakovník 

i. V. Pinďák uvedl, že provoz funguje dobře. Nikdo nemám zprávy o 

vážnějších konfliktech s rugby nebo fotbalem.  

ii. L. Dvořák připomněl, že je třeba pořídit zábrany na kladiny - dorost a 

dospělí. Z. Ledvinka konstatoval, že je možné je objednat.  

iii. Z. Ledvinka uvedl, že již byla zakoupena dvě nová příčná břevna. 

f. T. Říhová informovala, že na jaře budou nabídnuty otevřené tréninky běhu na 

60m a 100m a kondiční tréninky. 

i. Z diskuse vyplynuly dotazy do KORM: Spojky tiknuté z 3D tiskáren? 

Změna ve směrnici Plamínku (přípravky) - prohodit rozdělovač za 

hasičák ve štafetách CTIF a 3x50m. 

g. Přílohou tohoto zápisu je tabulka s termíny mládežnických akcí OSH 

Rakovník. 

 

Zapsala: Jaroslava Čečrdlová 

Skončeno v 19,15 


