Zápis
z jednání ORM Plzeň – sever, konaného 31. 3. 2015 v Trnové
Přítomni: Barbora Saková, Eva Jägerová, Jana Češková, Lucie Slachová, Jaroslav Frána,
Tomáš Polcar, Víťa Genttner, Jan Suchý, Václav Opatrný, Kateřina Müllerová
Omluveni: Kamil Hanus,

Hosté: Alena Foldová, zástupci SDH Trnová, zástupce TJ Sokol Trnová

Program:
1. Předběžná příprava jarního kola hry Plamen – Trnová, 23. – 24. 5. 2015
2. Příprava Memoriálu Vendulky Fránové – HZS Košutka, Plzeň, 2. 5. 2015
3. Různé

1. Předběžná příprava jarního kola hry Plamen
 Termín stanoven: 23. – 24. 5. 2015
 Prostory zajištěny – hřiště TJ Sokol Trnová
 Oficiální žádost na OÚ Trnová zašle A. Foldová (prostory pro konání soutěže,
stanování, parkování)
 Příprava tratí od pátku, 22. 5. – pomoc vítána
 Sociální zázemí – toalety, umývárna – dostatečný počet v areálu hřiště,
(pronájem TOI-TOI není potřeba)
 Prostory pro parkování i stanování v areálu
 Ozvučení + komentátor – předběžně domluveno s J. Adamcem (podmínky
prověří A. Foldová)
 Zdravotní služba – SDH Kožlany (zajistí J. Češková)
 Koberce pod základny (požární útok) – možnost nákupu prověří A. Foldová
 Dovoz a odvoz potřebných překážek – možnost pronájmu kontejneru prověří
J. Suchý
 ODEVZDÁNÍ KRONIK k hodnocení – do 20. 5. na OSH (v nepřítomnosti
A. Foldové možno zanechat kroniky v krámku Barvy-laky – pan Šilov)

 Zajištění ve spolupráci s SDH Trnová / okrsek Ledce:
o Technická četa – zajistí okrsek Ledce (předběžně domluveno)
Potřeba je cca 8 lidí na pátek (cca od 17 h), 8 lidí na sobotu, větší počet
lidí na úklid v neděli (cca do 15 h)
o Voda – na sobotu pouze na útoky CTIF (trambus – Trnová)
- na neděli – zajištěno ve spolupráci s okrskem Ledce (cisterna
Horní Bříza)
o stravování: (možno v prostoru sokolovny v areálu – po částech) – zajistí
SDH Trnová (vyfakturuje OSH)
- Sobota – oběd – hlavní jídlo cca pro 350 lidí (počet bude upřesněn)
- polévka cca pro 50 lidí (gulášová / frankfurtská?) + pečivo
- Neděle – snídaně (vánočka, čaj) – počet bude upřesněn
- Doprovodný stánek – limonády, klobásy, hranolky, …. (v režii
kolektivů)
o Nástěnka na výsledky – zajistí SDH Trnová
o Prostory pro konání jarního aktivu vedoucích – 22. 4. 2015 od 17:00
(konzultace s prohlídkou hřiště proběhne 7. 4. 2015 od 19:00 – zástupci
SDH Trnová, TJ Sokol Trnová, J. Frána, J. Suchý…)
Místo konání aktivu v Trnové bude upřesněno
Pozvánku na jarní aktiv připraví J. Frána

2. Memoriál Vendulky Fránové – 2. 5. 2015 – HZS Košutka, Pzeň
 Účast v této soutěži slouží zároveň jako kvalifikace na krajské kolo dorostu
v požárních disciplínách (účast min. ½ členů družstva)
 Pozvánky a OZ soutěže a pozvánky pro rozhodčí rozešle Jarda Frána (již je
připravil)
 Zapůjčení prostor HZS zajistila A. Foldová
 Disciplíny: výstup na věž, 100m s překážkami (dorci, dorky)
 Věkové kategorie – 3 kat. – rozdělení dle mezinárodní federace (ml., stř., st. dorost)
 Superfinále: nejlepších 8 soutěžících (dorci a dorky) – bez rozdílu věk. kategorie
 Velitel soutěže – Jarda Frána
 Sčítací komise – Jarda Frána
 Prezence – Jarda Frána, Lucka Slachová, Kateřina Müllerová
 Rozhodčí – potřeba cca 12 osob – startéři – K. Hanus, V. Dolejš (prověří J. Frána)
 Závodčí – J. Záhrobská (SDH H. Hradiště) – prověří L. Slachová
 Hlavní rozhodčí disciplíny
 100 m s překážkami – Majda Stará / Jonáš Volek
 Výstup na věž – Martin Provazník (domluví Pepa Sak)

 Technická četa – oslovit sbory – pomoc přislíbilo SDH Všeruby, SDH Obora
 Komentátor + aparatura + internetový přenos – předběžně zajištěno – J. Adamec –
požadavek 1500,-Kč / den – prověřit podmínky (B. Saková / J. Sak)
 Občerstvení – zajištěn stánek - Globus
 Zdravotní služba – SDH Kožlany (zajistí J. Češková)
 Technické zajištění – překážky k dispozici na HZS Košutka, dovoz ze Všerub
zajistí J. Frána, V. Opatrný, došlapy na věže + časomíra – domluví Pepa
Sak (zajistí B. Saková)
 Zábrany kolem drah (plot) – 20 ks – zajistí A. Foldová (pronájem - 2. – 3. 5.)
 Poháry a medaile – kalkulaci cen a počtů pohárů a medailí připraví J. Frána
- Objednání přes Sympakt zajistí J. Suchý
 Trička
- vzadu logo MVF s příslušným ročníkem
- pravý rukáv – logo Plzeňského kraje
- levá přední část – obrázek pro výstup na věž / 100 m s překážkami
- objednání a potisk – přes firmu RLA Stallion (zajistí K. Müllerová)
- počty 6 ks pro věže – 3 x M, 3 x L
40 ks pro 100 m – 20 x M, 20 x L
10 ks pro pořadatele – 10 x L – žlutá barva

4. Různé
 Aktualizovat garanty odborek – garanty budou všichni členové ORM
 Zveřejnit fotky ze školení vedoucích MH a dorostu v Oboře (K. Müllerová)
 Podzimní kolo hry Plamen se bude konat v Chrástu – nutno kontaktovat SDH
Chrást ohledně dohodnutí termínu podzimního aktivu vedoucích MH
(zajistí J. Frána)
 Nechat zhotovit banner – SHČMS (okresní sdružení Plzeň – sever) + loga
(podrobnosti domluví A. Foldová s B. Sakovou – případné objednání
zajistí B. Saková)
 Výstava v Globusu – možnost prezentovat činnost, techniku, PO očima dětí po
dobu cca 3 týdnů v prostoru obchodního domu Globus.
K dispozici budou nástěnky, (další je možno zajistit z SDH Žichlice – V.
Opatrný), figuríny a hlídané prostory.
o Oslovit p. Karla Fantu – zapůjčení historické uniformy (zajistí J.
Frána)
o Oslovit sbory, které by mohly zapůjčit historickou stříkačku (SDH
Chotíkov?) – prověří J. Suchý
o Nutno připravit nástěnky z činnosti… (detailněji bude domluveno
v dubnu)

USNESENÍ
ORM schvaluje





Termín konání jarního kola hry Plamen – 23. – 24. 5. 2015
Místo konání jarního kola hry Plamen – Trnová
OZ Memoriálu Vendulky Fránové – HZS Košutka, Plzeň, 2. 5. 2015
Termín a místo konání jarního aktivu vedoucích MH – 22. 4. 2015, od 17:00,
Trnová
 Termín odevzdání kronik kolektivů k hodnocení – 20. 5. (OSH)
 Garanty odborek – všechny členy ORM

ORM bere na vědomí
 Místo konání podzimního kola hry Plamen – Chrást
 Možnost prezentovat činnost v obchodním centru Globus

ORM ukládá
 všem členům ORM plnit úkoly dle jednotlivých bodů zápisu
Zapsala: Kateřina Müllerová

