
Zápis z jednání rady mládeže a rady POORM 
Ledce, 27. září 2012  

 
 
Přítomni: J. Frána, J. Sak, V. Genttner, K. Hanus, J. Suchý, L. Palánová, J. Müller, J. Pechát  

Omluveni: T. Polcar, M. Hamata, K. Müllerová  
 

Program: 
1. Zahájení 
2. Plamen – podzimní oko, organizace 

3. Termínový kalendář – 40. založení hry Plamen, školení vedoucích a rozhodčích, bál 
medvěda Severáka 

4. Vyhlášení POORM 2011/12 v Manětíně 
 
Plamen 

 

 Velitel soutěže – J. Čermák 

 Hlavní rozhodčí bude určen na místě  

 Rozhodčí disciplíny štafeta požárních dvojic – K. Hanus 

 Rozhodčí disciplíny závod požárnické všestrannosti – V. Genttner 

 Prezence, sčítací komise – J. Frána, K. Müllerová 

 Start ZPV – M. Hanusová 

 Fotograf závodu – B. Saková 

 
Materiální zabezpečení disciplín – J. Frána a SDH Tlučná (předjednáno na aktivu vedoucích 

v Tlučné). 

 Stopky – J. Frána 

 Špalíky, vzduchovky, vysílačky – J. Suchý 

 Průkazy a obaly – A. Foldová 

 
Domluveno, že rozhodčí budou na průkazy hlídkám psát důvod udělení trestných bodů, 

zamezí se tak dohadům o oprávněnosti udělení trestných bodů – poučení provede rozhodčí 
disciplíny před zahájením ZPV.  
 

Informace k jarnímu kolu hry Plamen: 

hledáme pořadatele jarního kola hry Plamen (25. – 26. 5. 2013) 
 
Termínový kalendář 

 

8. 12. 2012 se v Jánských Kůpelích slaví 40. výročí hry Plamen. Jako zástupce za OHS PS 
byli navrženi A. Foldová a K. Hanus. Oba mají dlouholeté zkušenosti s prací s mladými 

hasiči, dlouhodobě se účastní hry Plamen a zároveň jsou představiteli našeho okresního 
sdružení hasičů.  
U této příležitosti budou vydány pamětní odznaky, které by bylo možné využívat pro ocenění 

vedoucích. 
 

Školení rozhodčích proběhne v termínu od 27. do 28. října 2012 v Čichořicích (táborová 
základna nedaleko Chyše).  
Pozvánky připraví a rozešle J. Frána  



Financování bude řešeno na výkonném výboru s A. Foldovou. 

 
Školení vedoucích se uskuteční na jaře – předběžně v termínu 9. – 10. března 2013 v sále KD 

Ledce (pokud se o pořádání školení nepřihlásí jiný sbor).  
V tomto termínu budou umožněny obnovy pro stávající vedoucí a rozhodčí. 
 

Bál medvěda Severáka se letos uskuteční v pátek, 7. 12. 2012 v hasičské zbrojnici ve 
Všerubech. 

 
Vyhlášení POORM 

 

 
 

 
Zapsala: Lenka Palánová  


