
Zápis ze schůze RM a POORM  

Všeruby, 27. března 2013 

Přítomni: 
Tomáš Polcar, Kateřina Müllerová, Lenka Palánová, Víťa Genttner, Jan Suchý, Jarda Frána, Kamil Hanus, 

Milan Hamata, Jan Pechát, Josef Sak, Majda Stará, 

Omluveni: 
--- 

Program: 
1. Příprava memoriálu VF 

2. Příprava jarního kola hry plamen, jarní aktiv vedoucích MH 

3. Hodnocení a průběh POORM 

4. Hodnocení školení vedoucích a dorostu 

5. Nominace rozhodčích na krajská kola hry Plamen a dorostu 

Memoriál V.Fránové (4. 5. 2013, HZS Košutka)  
 Bude upravena pozvánka – aktualizace dat a ročníků – J. Frána 

 J. Sak – posunout prezenci družstev o hodinu později (nebude nás tlačit čas odpoledne), 

pomůže to družstvům, kteří jedou z daleka. Zahájení v 10 hodin, poté hned start věží. 

 J. Sak – v Českém poháru jsou kategorie dle ročníku narození soutěžících (nikoli dle 1.9., ale 

od 1.1.), nejmladší závodníci z ČP by nemohli startovat. Letos se soutěž do ČP započítávat 

nebude. Bude se vyhodnocovat kategorie mladšího dorostu? Musela by se nahradit bariéra 

1,7 m pro mladší dorostence a koupit navíc 6 medailí pro věkovou kategorii 13 a 14 let. Obě 

kola za sebou – J. Frána doplní kategorii do OZ závodu – mladší dorostenky budou běhat 

s dorostenkami, mladší dorostenci budou běhat zvlášť. Pavouk bude ale jen ve vyšších 

kategoriích (nikoli v mladším dorostu). 

 Zábrany – J. Sak se zeptá, zda je sežene. 

 Občerstvení zajistí SDH Ledce. 

 ÚORM chce zahrnout 60 m do Českého poháru, J. Frána odmítl, aby závod organizoval PS, ale 

nabídl, že se může závod konat v neděli po memoriálu. 

 K. Hanus – zdravotní služba na memoriál a Plamen zajištěna –  zajišťuje SDH Kožlany 



 A. Foldová zajistí propůjčení areálu HZS na Košutce (v sobotu večer je domluveno propůjčení 

areálu v Bolevci pro ty, co chtějí zůstat do neděle). 

 Technická četa bude složena z dobrovolníků různých sborů (K. Hanus a J. Suchý zajistí část 

dobrovolníků, ostatní členové rad také zkusí někoho zajistit)– bude dořešeno na příštím 

jednání. 

 Komentátor a aparatura – oslovit J. Adamce a P. Slacha, aparatura z OSH nebo jejich vlastní 

(dle vyjádření komentátorů) – zajistí J. Frána. 

 Domluvit se s J. Adamcem, zda zajistí on-line přenos. 

 Časomíra na 100 m překážek – J. Sak, věže na stopky 

 Poháry  a medaile – J. Frána se domluví s A. Foldovou, kdo je objedná (zajistí). 

 Příprava závodů – domluvit na výkonném výrobu, kdo přijde pomoci. 16. 4. Bude řečeno na 

VV – J. Suchý nebo K. Hanus 

 Rozhodčí disciplín (v uniformách) – Jonáš Volek, Martin Provazník, Majda Stará , případně 

operativně vyřešit. Pro disciplinu Věž oslovit M. Provazníka – zajistí J Sak 

 J. Frána rozešle pozvánky pro rozhodčí a OZ soutěže sborům 

 Fotograf – J. Sak se domluví s Bárou. 

 Trička – dorostenky 25x L, 20x dorostenci 20x XL a 5x L, věže 10x L, hostesky 10x L, logo na 

trička připraví a objednávku triček odešle K. Müllerová 

 J. Frána předloží rozpočet výkonnému výbor 

 Doporučujeme koupit na OSH na věže žebřík s odlehčeným hákem – teď je nutné půjčovat si 

při tréninku žebřík od M. Provazníka. 

 Propagaci akce v tisku, rádiu a jiných regionálních médiích zajistí A. Foldová. 

Jarní kolo hry Plamen (25. – 26. 5. 2013, Dolní Hradiště)  
 Technickou četu a posekání louky zajistí místní – bude domluveno na aktivu před soutěží. 

 Dovoz překážek – K. Hanus a J. Frána se pokusí domluvit s někým, kdo překážky dokáže 

převézt, zeptat se A. Foldová, zda je možné půjčit si Avii nebo kontejner z Plas nebo z Košutky 

 Komentátor a aparatura – oslovit J. Adamce a P. Slacha, aparatura z OSH nebo jejich vlastní 

(dle vyjádření komentátorů) – zajistí J. Frána 

 Časomíra – J. Sak. 

 Poháry – J. Frána se domluví s A. Foldovou, kdo je objedná (zajistí). 

 Cisternu na PÚ zajistí SDH Obora. 



 Na jarní kolo se nebudou vztahovat nejnovější dodatky ke směrnicím – budeme se řídit dle 

směrnic platných k zahájení ročníku v září 2012.  

 Disciplína běh na 60m bude probíhat ve 3 drahách. 

 Přidat do časového rozpisu disciplín termín, kdy mají odejít na oběd (pauza cca 1 hodinu) – 

zajistí L. Palánová 

 Předat více zodpovědnosti na vedoucí – pokud se družstvo nedostaví k pokusu, bude mít 

neplatný pokus (nebude se čekat na družstva, která si odejdou na oběd v  nevhodnou dobu) 

Hodnocení a průběh POORM 
 Výsledky byly rozesílány zatím včas. 

 J. Frána – připomínka ke startům v Úněšově – kategorie starších bude startovat bez 

doprovodu, kategorie mladší max. 1 vedoucí po předchozí domluvě, kategorie přípravky max. 

2 vedoucí, fotograf může jít v protisměru. Neúplná hlídka – běží mimo soutěž, vedoucí je 

můžou doplnit. 

 POORM Horní Bělá bude kvůli Plamenu přesunut na 15. června – kryje se s krajskou soutěží 

dorostu, okresní soutěží v PS a ZČHL – T. Polcar zkusí přehodit závody o týden dopředu, tj. na 

8.-9. 6. 2013. 

Hodnocení školení vedoucích a dorostu  

 Proběhlo úspěšně, účast 51 vedoucích. Velmi pěkná prezentace při výkladu Lukáše Šafra o 

zákl. sportovní přípravě MH. Po doplnění odkazů na video ukázky bude zveřejněna na 

stránkách OSH. 

 Vyúčtování odevzdáno. 

 Do příštího roku zachovat ústní zkoušky. 

 Změnila se evidence vedoucích – spoustě lidí propadlo školení. 

Nominace rozhodčích na krajská kola hry Plamen a dorostu 
 15. 6. 2013 krajská soutěž v požárním sportu, dorost – Tachov. 

 22. – 23. 6. 2013 krajská soutěž hry Plamen, Domažlice. 

 Je požadováno 6 rozhodčích na Plamen a 6 rozhodčích na dorost. 

 J. Frána obeslal rozhodčí z okresu, ozvali se pouze 2. 

Různé 
 Zjisti možné místo konání krajského kola hry Plamen v  roce 2014. 

 24. dubna 2013 – aktiv vedoucích MH před Plamenem – pozvánku pošle J. Frána. 

 Podzimní aktiv 6. – 7. 9. 2013 vedoucích bude v Kožlanech pouze dva dny (pátek a sobota) – 

ve termínu 7. - 8.  9. probíhá festival přípravek v Plzni. 



 J. Frána se zeptá A. Foldové na možnosti oprav okresní požární stříkačky – při výměně oleje se 

zjistilo, že jsou některé díly vadné a je nutné je opravit. 

 

 

Usnesení  

ORM schvaluje 

 OZ Memoriálu VF 

 Hodnocení školení vedoucích MH a dorostu v Ledcích 

ORM ukládá 

 všem členům plnit jednotlivé úkoly dle zápisu 

Zapsala: L. Palánová 

 


