
Zápis 
z jednání ORM a POORM Plzeň – sever konaného v Ledcích, 21. 10. 2014 

 
 

 
Přítomni ORM/ POORM: Jaroslav Frána, Jan Suchý, Kamil Hanus, Tomáš Polcar, Milan 

Hamata,  

                            Kateřina Müllerová, Josef Sak,  

 

Omluveni: Víťa Genttner, Lenka Palánová 

 

Hosté: Václav Opatrný 

 

 

 

 

 

Program: 

 

 

1.  hodnocení podzimního kola hry Plamen    

2.  příprava vyhodnocení poháru ORM – 8. 11. 2014, Hromnice 

3. různé 
 

 

 

 

 

• Hodnocení podzimního kola hry Plamen – Horní Hradiště 

• ZPV – problém na topografii – nesprávné hodnocení určování mapových značek 

Vyřešeno na místě – zrušení hodnocení tohoto úkolu pro všechny hlídky 

Pro příště dávat větší důraz na pochopení pravidel rozhodčími. 



      ŠPD – bez problémů 





      Žádost na pracovnici OSH, aby ve spolupráci se starostkou OSH bylo napsáno a 

odesláno poděkování pro SDH Horní Hradiště za spoluorganizování a zajištění této 

akce (zajistil Jarda Frána) 



     SDH Nekmíř byl vyloučen z hodnocení podzimního kola hry Plamen z důvodu 

nesplnění podmínky dodání alespoň jedné osoby, která je zařazena jako rozhodčí, 

případně pomocný rozhodčí. (tato podmínka je zanesena do platného OZ 43. ročníku 

hry Plamen) 



      SDH Kožlany – podmínka splněna dodáním zdravotní služby 

 

 

• příprava vyhodnocení poháru ORM – 8. 11. 2014, Hromnice 

      změna místa konání – KD Manětín – technické problémy s opravou podlahy 

      místo konání v KD Hromnice projednal a zajistil Václav Opatrný 

      Pozvánky pro VIP hosty vytištěny – k vyzvednutí na OSH – tuto informaci rozešle J. 

Frána na   

      vedoucí kolektivů MH 

• E-mail s organizačními pokyny pro kolektivy rozešle Pepa Sak 

• Příprava od pátku 7. 11. 2014 od 18:00 hodin v KD Hromnice (odemčení zajistí V. 

Opatrný) 

• Trička jsou v tisku 

• Fotograf – zajištěn – Bára Saková 

      ozvučení a osvětlení – Jaroslav Hep (zajištěno) 

      diskotéka – DJ a potřebný materiál  - Pavel Hyneš (zajištěno) 

      videozáznam – Honza Adamec- předběžně potvrzeno (upřesní Pepa Sak) 

     dataprojektor – Jarda Frána (+ kabely), Honza Suchý (+ promítací plátno) 

      nástěnky na prezenci činnosti – 9 ks k dispozici v KD Hromnice  

• Nutno prezentovat:  

• MČR – SDH Žebnice / SDH Úněšov (domluví 

Pepa Sak) 

• SDH Manětín (domluví Kamil Hanus) 

• Jednotlivé soutěže POORM (zajistí pořádající 

SDH) 

• MS (Míša Jandová – zajistí Pepa Sak 

           Formát fotografií doporučen 10 x 15 cm, nadpisy jednotlivých soutěží budou vytištěny 

jednotné 

      pamětní listy pro kolektivy zúčastněné v poháru OORM – návrh – Jarda Frána 

      Vytištěny budou na místě – při přípravě – 7. 11. 2014 

      nutno připravit scénář – zajistí rada poháru 

      ceny pro umístěné kolektivy na 1. – 5. místě – Pepa Sak obeslal SDH s žádostí o 

vyjádření o   

     preferovaném typu odměny (v odpovídající finanční hodnotě) 

      poháry a medaile – zakoupit na fakturu – na OSH (zajistí Honza Suchý) 



       Ocenění za reprezentaci na mistrovství světa – dorostenka Míša Jandová – nákup 

přilby (zajistí   

            J. Suchý) 

      občerstvení – zajistí SDH Žichlice (volně prodejné nápoje, pochutiny) 

      výčep na limonádu pro děti zajistí J.Frána 

      vyúčtování na náklady z „baru“ na OSH bude prostřednictvím  SDH Žichlice (limo, 

káva,…) 

      vyúčtování dalších nákladů z „rautu“ – prostřednictvím SDH Všeruby 

      raut – obložené mísy budou připraveny na místě ze zakoupených surovin, Alena 

Foldová  

     doveze od sponzora 2 ks obložených mis 

      sladké pečivo na raut – z vlastních zdrojů – zkusit oslovit vyhodnocené kolektivy o 

spolupráci 

      kelímky (800-1000 ks), limonádu (3 sudy), hliníkové tácy (10x), uzeniny – objedná H. 

Suchý 

      květiny pro VIP ženy zajistí A. Foldová 

 

 

 

 

• Různé 

 
• Upřesnění termínu Memoriálu Vendulky Fránové   

Navrhován je termín 2. 5. 2014 – A.Foldová zjišťuje, zda je v tento termín možno 

využít prostory HZS Košutka. Termín bude upřesněn co nejdříve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ  

 

 

 

 

ORM bere na vědomí 

-  termín memoriálu Vendulky Fránové 

 



ORM schvaluje 

- úpravu hodnocení podzimního kola hry Plamen 

 

- místo a termín konání vyhlášení POORM – 8. 11. 2014 – KD Hromnice 

 

- předběžné zabezpečení vyhlášení POORM 

 

ORM ukládá 

-                  všem členům ORM a PORM plnit úkoly dle jednotlivých bodů zápisu 

 

 

 

 

Zapsala: Kateřina Müllerová 


