
 

 

Zápis 
z jednání ORM Plzeň – sever konaného 15. 4. 2014 na Horní Bělé 

 

 

 

Přítomni: Jaroslav Frána, Jan Suchý, Tomáš Polcar, Víťa Genttner, Milan Hamata,   

                  Kateřina Müllerová 

Omluveni: Kamil Hanus,  

Hosté: Pepa Sak 
 

 

 

 

Program:  

1. Příprava jarního aktivu vedoucích mládeže (23. 4. 2014 – Zbůch) 

2. Příprava Memoriálu Vendulky Fránové (3. 5. 2014 – HZS Košutka, Plzeň) 

3. Příprava závěrečné části okresního kola hry Plamen (24. – 25. 5. 2014, Zbůch) 

4. Různé 
 

 

 

 

1. Příprava jarního aktivu vedoucích mládeže (23. 4. 2014 – Zbůch)  
Jediný možný termín je středa – 23. 4. 2014. 

Pozvánku připraví a bezodkladně rozešle Jarda Frána.  

Program:  

 informace k závěrečnému kolu hry Plamen 

 informace k dotacím MŠMT (projednat s Alenou Foldovou) 

 hodnocení odborné přípravy vedoucích a rozhodčích MH a dorostu  

 organizační záležitosti 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Memoriál Vendulky Fránové – 3. 5. 2014 – HZS Košutka, Pzeň  
 

Účast v této soutěži slouží zároveň jako kvalifikace na krajské kolo dorostu v požárních 

disciplínách (účast min. ½ členů družstva) 

 

Pozvánky i organizační zabezpečení pro soutěžící již byly rozeslány 

Pozvánky pro rozhodčí rozešle Jarda Frána 

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

 

Příprava akce proběhne v pátek 2. 5. 2014 od 18:00 – HZS Košutka 

 

Velitel soutěže: Jaroslav Frána 

Rozhodčí: 100 m s překážkami – Majda Stará, Jonáš Volek 

                  Výstup na věž – oslovit Martina Provazníka (Pepa Sak), popř. operativně      

                                             vyřešit s trenéry reprezentačního družstva ČR na místě. 

Rozpočet – byl předložen VV 

Propůjčení areálu – domluvila Alena Foldová 

 

Komentátor – Petr Slach (domluveno) 

Aparatura – OSH (projedná Jarda Frána s SDH Kaznějov, kde je aparatura uložena) 

Časomíra – zajistí Pepa Sak (věže, 100m s překážkami) 

Vysílačky – SDH Chotíkov, Všeruby, Ledce 

Medaile, poháry – objedná v Sympactu Honza Suchý (podklady pošle Jarda Frána) 

- neopomenout logo Plzeňského kraje 

Trička – objednána, v tisku (návrhy připravila Bára Saková, odsouhlaseno ORM / POORM) 

- na rukávu logo Plzeňského kraje, na zádech logo MVF, na předním díle 

symbol věže / 100 m s překážkami 

Prezence – Jarda Frána, Alena Foldová (dojezd nejdéle do 8:00) 

Zdravotní služba – SDH Kožlany (domluveno – potvrdit) 

Občerstvení – zajišťuje Globus (domlouval Dan Štěpán) 

Zábrany – projednat objednání s Alenou Foldovou 

Fotograf – Bára Saková (domluví Pepa Sak) 

Videozáznam – možno předat Honzovi Adamcovi k dalšímu zpracování  

- nutno sehnat někoho, kdo to natočí (Michal Baštrnák? – prověří K. Müllerová) 

Technická četa – dobrovolníci různých sborů (SDH Všeruby, SDH Obora) 

Překážky- břevna, bariéry (HZS Košutka, OSH, SDH Všeruby) 

- sehnat pytle na písek na zatížení – cca 20ks (zajistí Pepa Müller) 

Nářadí – připravit Golu (klíče 24/27) 

Startovní čísla, praporky – OSH – zajistí Jarda Frána 

Kopírka, kancelářské potřeby, plastová páska (mlíko) – Jarda Frána 

Laminovačka – SDH Obora  

Startovní bloky – HZS Košutka, Pepa Sak 

Žebříky – zapůjčení od HZS Košutka, Michal Bulín, Martin Provazník (zajistí Pepa Sak) 

 

 

 

 



 

3. Předběžná příprava jarního kola hry Plamen (24. -25. 5. 2014, Zbůch) 
 

ODEVZDÁNÍ KRONIK KOLEKTIVŮ K HODNOCENÍ (započítáno do celkového hodnocení hry 

Plamen): do středy, 21. 5. 2014 do 15:00 na OSH  

 

do 16. 5. nutno nahlásit počet účastníků (nocování) – bude projednáno na aktivu vedoucích 

 

- pomoc při stavění soutěžních drah vítána … od pátku – 23. 5. 2014 (od rána cca 9,00 hodin)  

- strava – na aktivu vedoucích projednat zajištění bagety + teplé večeře nebo teplého oběda  

                možnost zakoupení dalšího stravování přímo na sportovišti 

- nocleh - možný v místě konání soutěže ve vlastních stanech a s vlastním vybavením  

- převoz překážek – kontejner zajistí Honza Suchý (nakládka překážek ve čtvrtek 22/5 cca v 17:00      

                                 ve Všerubech) 

- časomíra – zajistí Pepa Sak, Víťa Genttner 

- nutnost objednání TOI-TOI + zábran – domluvit s Alenou Foldovou 

- kádě na pož. útok – SDH Zbůch, Všeruby 

- cisterna na doplňování vody – zajistí SDH Zbůch 

- stříkačka – odvézt k opravě k Mildovi Pytlíkovi (domluvil Jarda Frána) 

- 60 m s překážkami – zajistit 3 dráhy 

- časový rozpis – bude připraven až na základě rozhodnutí vedoucích o způsobu stravování 

 

- poháry, medaile – návrh udělovat medaile za celkové pořadí 

                          ORM doporučuje udělovat trofeje za jednotlivé disciplíny (z důvodu různého počtu    

                          soutěžících v jednotlivých družstvech) 

- rozhodčí jednotlivých disciplín: 

- útok CTIF – Kamil Hanus 

- štafeta CTIF – Jonáš Volek 

- štafeta 4x60m – Honza Suchý 

- požární útok – Tomáš Polcar 

- 60m s překážkami – Majda Stará, Martina Hanusová 

 

 

4. Různé 

 

Návrh ORM na odsouhlasení na podzimním aktivu vedoucích: 

Každý kolektiv musí mít alespoň jednoho vedoucího s platnou kvalifikací (jinak nemůže být 

hodnoceno v poháru POORM) 

 

 

Krajské kolo hry Plamen – Všeruby – 14. – 15. 6. 2014 

Stravování v ZŠ není možné – domluveno stravování v místním hostinci – kuřecí řízek a brambor 

Večeře a snídaně přímo na hřišti. (Původně plánovaný přesun není nutný. Fotbalový zápas byl 

přesunut na jiný termín) 

Trasa branného závodu byla již stanovena. 

Značení drah bude provedenou páskou (kalounem) 

Příprava soutěže již od pátku – 13. 6. 2014 
 

 

 



 

USNESENÍ  
 

 

ORM bere na vědomí 
 

 

 

ORM schvaluje  

 
- Termín, místo a program jarního aktivu vedoucích – 24. 4. 2014 - Zbůch  

- Termín, místo a zabezpečení Memoriálu Vendulky Fránové – 3. 5. 2014, HZS Košutka, Plzeň 

- Termín a místo konání jarní části okresního kola hry Plamen – 24. -25. 5. 2014, Zbůch 

  

 

ORM ukládá  

 
- všem členům ORM plnit úkoly dle jednotlivých bodů zápisu  

 

 

 

 

Zapsala: Kateřina Müllerová 
 

 
 

 

 

 

 


