
Zápis 
z jednání ORM Plzeň – sever konaného 4. 3. 2015 ve Všerubech 

 
Přítomni: Barbora Saková, Eva Jägerová, Jana Češková, Lucie Slachová, Jaroslav Frána, Tomáš 

Polcar, Kamil Hanus, Víťa Genttner, Jan Suchý, Václav Opatrný, Kateřina Müllerová 

Hosté: Majda Stará, Zdeňka Hodinová, Martin Dolejš 
 

 

 

Program:  

 

1. hodnocení školení vedoucích mládeže a dorostu  

2. hodnocení konference vedoucích mládeže a dorostu  

3. OZ Memoriálu Vendulky Fránové 

4. OZ krajského kola v požárním sportu – dorost 

5. Návrh vedoucího ORM 

6. Návrh zástupců do KORM 

7. Různé 

 
 

 

 

1. Hodnocení školení vedoucích mládeže a dorostu – 28. 2. – 1. 3. 2015, Obora 

 
 Školení se zúčastnilo cca 97 osob 

 Byly získány nebo obnoveny kvalifikace III. a II. stupně 

 Testy, ústní zkoušku a praktickou zkoušku splnili všichni uchazeči 

 Aktuální počet platných kvalifikací bude znám do příštího jednání 

 
 

 

 

2. Hodnocení konference vedoucích MH a dorostu okresu Plzeň-sever – 1. 3. 2015, 

Obora 

 

 Jaroslav Frána podal zprávu o činnosti ORM Plzeň – sever za uplynulých 5 let 

 Proběhla volba členů ORM na další volební období (zvoleno 11 členů) 

 Souhrn – viz usnesení (vypracoval Jonáš Volek) 

 Diskuzní příspěvky z konference předložil v tištěné formě Kamil Hanus – ORM se jimi bude zabývat  
 

3. OZ Memoriálu Vendulky Fránové – 2. 5. 2015, Plzeň - dorost 
 

 Začátek od 9:00 

 Výstupy na věž, 100m s překážkami 

 Připomínky k úpravám loňského OZ nejsou 

 Jednotlivé kategorie jsou zveřejněny na webu osh (www.oshps.cz) 

 Poznámka (Majda) – ujistit si v předstihu, pro které kategorie dorostu je nízká kladina 

 



4. OZ krajského kola v požárním sportu – dorost 30. 5. 2015, Plzeň 

 
 Zvážit, zda krajské kolo v dorostu pořádat – s ohledem na to že KSH neřeší problém s pořádáním krajského 

kola hry Plamen 
 Od listopadového jednání VV KSH a KORM, je známo že není pořadatel pro krajské kolo hry Plamen (Jarda) 
 Trvat na vyjádření KORM, kdo bude krajské kolo hry Plamen pořádat (Jarda prověří s p. Bucifalem) 

 

5. Návrh vedoucího ORM Plzeň-sever 

 

 Ticho 

 Jarda navrhuje Kamila (jako člena s nejvíce získanými hlasy, tudíž největší důvěrou) 

 Kamil odmítá, navrhuje Jardu 

 Nikdo další nemá jiný návrh 

 Hlasování – 10 hlasů pro Jardu, 1 se zdržel hlasování (Jarda) 

 

6. Návrh dvou zástupců do KRM 
 

 Z listopadového jednání KORM vzešel návrh aby do této rady byli voleni dva zástupci z každého okresu 

 Po krátké diskuzi zvolen Jarda Frána a Tomáš Polcar (jednomyslně) 

 

 

7. Různé 
 

 Jarda přednesl stížnost okrsku Nýřansko přednesené p. Kučerou ohledně volby OORM, ohledně toho že tento 

okrsek nemá v nově zvolené radě zástupce. V diskusi k této stížnosti bylo mimo jiné zmíněno že zástupce 

okrsku nahlášený na OSH PS p. Zavřel odmítl zařazení na kandidátku OORM s odůvodněním že by na tuto 

činnost neměl dostatek času. Dále zaznělo že návrh volebního řádu který si konference vedoucích odsouhlasila 

byl projednán ve VV OSH (tento k němu neměl námitek) a zároveň byl dán na vědomí společně s pozvánkou 

na konferenci vedoucích MH a dorostu. Na závěr tohoto bodu jednání bylo navrženo aby zástupce okrsku 

Nýřansko navštěvoval jednání OORM s hlasem poradním. (se zástupcem okrsku Nýřansko projedná Kamil) 

 

 Pohárové soutěže – téměř všechen čas na činnost je vyplněn soutěžemi nebo přípravou na ně.  

Není dostatek času na výlety, doplňkovou činnost. Návrh – pořádat všechny soutěže, ale do poháru 

započítávat například každou druhou soutěž a v dalším ročníku naopak ty soutěže, které byly vynechány. 

Tento návrh má i svoje úskalí… jde pouze o návrh k zamyšlení …. 

 

 Návrh – členové ORM by mohli plnit funkci hlavních rozhodčích na jednotlivých pohárových soutěžích 

(11 členů ORM – 11 pohárových soutěží) 

 

 Upřesnění termínu konání soutěže O pohár SDH Manětín (útok C.T.I.F.) – 25. 4. 2015 

 

 Příští jednání ORM se bude konat v Trnové – je třeba začít domlouvat zajištění okresního kola hry Plamen 

(23. – 24. 5. 2015) – termín jednání s SDH Trnová domluví Jan Suchý 

 

 

 

 

USNESENÍ  
 

ORM schvaluje  
- návrh vedoucího ORM – Jaroslava Fránu 

- návrh dvou zástupců do KORM – Jaroslava Fránu, Tomáše Polcara 

 

ORM bere na vědomí 
- hodnocení školení vedoucích mládeže a dorostu v Oboře – 28. 2. – 1. 3. 2015 Obora   



- hodnocení konference vedoucích MH a dorostu okresu Plzeň-sever – 1. 3. 2015, Obora   

- termín konání soutěže „O pohár SDH Manětín“ (útok C.T.I.F.) – 25. 4. 2015 

 

ORM ukládá  

 
- všem členům ORM plnit úkoly dle jednotlivých bodů zápisu  

 

 

Zapsala: Kateřina Müllerová 


