
Zápis 
z jednání ORM Plzeň – sever konaného 19. 4. 2016 v Nevřeni 

 
Přítomni: Eva Jägerová, Jana Češková, Lucie Slachová, Barbora Saková,  

                 Václav Opatrný, Jaroslav Frána, Jan Suchý, Tomáš Polcar, Víťa Genttner,     

                 Kamil Hanus, Kateřina Müllerová 

 

Hosté: Alena Foldová 

 

 

 

Program:  

1. Příprava jarního aktivu vedoucích mládeže (4. 5. 2016 – Trnová) 

2. Příprava Memoriálu Vendulky Fránové (7. 5. 2016 – HZS Košutka, Plzeň) 

3. Příprava závěrečné části okresního kola hry Plamen (21. – 22. 5. 2016, Trnová) 

4. Různé 

 

 

1. Příprava jarního aktivu vedoucích mládeže (středa, 4. 5. 2016 – hřiště Trnová) 

Pozvánku připraví a rozešle Jarda Frána.  

Účast vedoucích všech kolektivů více než žádoucí. Budou vysvětlovány zásadní změny 

ohledně možnosti čerpání dotací MŠMT. 

Program:  

 informace k závěrečnému kolu hry Plamen 

 informace k dotacím MŠMT (Alena Foldová) 

 organizační záležitosti 

 

 

2. Memoriál Vendulky Fránové – 7. 5. 2016 – HZS Košutka, Pzeň  
 

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

disciplínách (účast min. ½ členů družstva nutná) 

 

 Pozvánky i organizační zabezpečení pro soutěžící již byly rozeslány. 

           Pozvánky pro rozhodčí rozešle Jarda Frána. 

 

 Příprava akce proběhne v pátek 6. 5. 2016 od 17:00, v sobotu 7. 5. od 7:30 

 Prostory pro konání soutěže jsou zajištěny (A. Foldová) 

           Týden předem je nutno domluvit přesná pravidla užívání areálu se zástupci HZS     

           (Jarda Frána) 

 Připojištění celé soutěže – zajistí A. Foldová 

 

 

 

 

 



Personální zajištění MVF: 

Velitel soutěže: Jaroslav Frána 

Rozhodčí: 100 m s překážkami - Jonáš Volek (potvrzeno) 

- Majda Stará (prověří Jarda Frána) 

                  Výstup na věž – oslovit Martina Provazníka (Jarda Frána)  

Technická četa: dobrovolníci různých sborů (SDH Všeruby, Obora, Tlučná, Úněšov) 

Prezence – Lucka Slachová, Alena Foldová 

Komentátor: problematické, zjistit všechny možnosti (Petr Slach, Pavel Hyneš, Václav     

                     Dolejš, … 

Zdravotní služba: SDH Kožlany (potvrzeno) 

Startéři: Kamil Hanus, Václav Opatrný, Martin Dolejš (prověří Jarda Frána) 

Časomíra – zajistí Pepa Sak (Bára Saková), Víťa Genttner 

Zpracování výsledků: Jarda Frána 

Občerstvení: SDH Všeruby  

Fotograf: Barbora Saková 

Možnost nasnímání videozáznamu ze vzduchu: Michal Richter? (prověří Honza Suchý) 

 

Technické zajištění MVF: 

Překážky- břevna, bariéry, kladiny (HZS Košutka, Martin Provazník – zapůjčení projedná       

                 Jarda Frána) 

Žebříky – zapůjčení od HZS Košutka (projedná Jarda Frána) 

Startovní bloky – uloženy ve Všerubech (zajistí Jarda Frána) 

Startovací pistole, náboje – zajistí SDH Úněšov (Bára Saková) 

Zábrany – 20 ks - objedná Alena Foldová u firmy TOI-TOI  

Bannery – doveze Jarda Frána 

Logo Plzeňského kraje – doveze Alena Foldová 

Altány – SDH Všeruby, SDH Obora 

Časomíra – SDH Úněšov (zajistí Bára Saková) 

Aparatura – OSH (zajistí Alena Foldová), Úněšov (možnost propojení prověří Bára Saková) 

Vysílačky – SDH Manětín, Všeruby, Ledce 

Zakoupení květiny – zajistí Alena Foldová 

Startovní čísla, praporky – OSH – zajistí Jarda Frána 

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

Laminovačka – SDH Obora, OSH 

Lístky na stravu pro rozhodčí – 60,- Kč/ks + limo, káva (zajistí Alena Foldová) 

 

Medaile, poháry – objedná Honza Suchý (fakturu nechat vystavit přímo na OSH) 

- neopomenout logo Plzeňského kraje 

Trička – 6 ks na věže (3xM, 3xL), 40 ks na 100m s překážkami (20xM, 20xL) 

              Objednání triček a tisku zajistí A. Foldová s B. Sakovou  

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

symbol věže / 100 m s překážkami 

Ceny – superfinále – finanční odměny (celkem 6000,- Kč – dohody připraví Alena Foldová) 

- věcné ceny (1. – 5. místo = celkem 30 cen zajistí Jan Suchý) 

- dárkové balíky budou dodány z hypermarketu Globus (nezabalené, nutno 

zabalit v den konání soutěže) 

 

 



3. Předběžná příprava jarního kola hry Plamen (21. – 22. 5. 2016, Trnová) 
 

ODEVZDÁNÍ KRONIK KOLEKTIVŮ K HODNOCENÍ (započítáno do celkového hodnocení 

hry Plamen): do středy, 18. 5. 2016 do 15:00 na OSH (pro přesný čas a den odevzdání kronik 

je doporučeno domluvit se s Alenou Foldovou – zajištění přítomnosti) 

 

- oficiální žádost o zapůjčení areálu odešle Alena Foldová 

- požadavky předběžně s SDH Trnová projednány (dle zkušeností z loňského roku) 

- strava bude zajištěna SDH Trnová (upřesnit požadavky) 

- dovoz překážek – Všeruby? (možnost prověří Jarda Frána) 

- cisterna na doplňování vody – zajistí okrsek Ledce 

- ceny – na OSH je k dispozici sací koš, 2 ks hadice C, džberová stříkačka 

           - navrženo dokoupení ještě jedné sady tohoto nářadí (zajištění ocenění pro 1. – 3.   

              místo v obou kategoriích). Nářadí objedná na OSH Alena Foldová (+ připraví   

              smlouvy o zápůjčce pro vítězné sbory) 

 

4. Různé 
 

 11. 5. 2016 – Český den proti rakovině – stále možnost se přihlásit k této akci (podrobné 

informace jsou na webu OSH – www.oshps.cz) 

 Doporučena účast dospívajících na letní škole instruktorů – (informace na www.oshps.cz) 

 Memoriál Vendulky Fránové byl zařazen jako soutěž uznaná pro kvalifikace 

výkonnostních tříd 

 Česká unie sportu – možnost studia VOŠ pro trenéry 

 72 hodin – 13. – 16. 11. 2016 -  připravovaná akce na podporu zlepšení životního prostředí 

 Nové směrnice hry Plamen jsou v tisku. Na OSH bude zakoupen dostatečný počet.  

Volně budou ke stažení na www.dh.cz  (cca od června) 

 Nové podmínky pro čerpání dotací MŠMT (podrobně bude vysvětleno na jarním aktivu 

vedoucích) 

 

 

USNESENÍ  

 

ORM bere na vědomí  

- informace o doplňkových akcích  

 

ORM schvaluje  

- Termín, místo a program jarního aktivu vedoucích – 4. 5. 2016 – Trnová 

- Termín, místo a zabezpečení Memoriálu Vendulky Fránové – 7. 5. 2016 – HZS Košutka, 

Plzeň 

- Termín a místo konání jarní části okresního kola hry Plamen – 21. – 22. 5. 2016, Trnová 

  

 

ORM ukládá  

- všem členům ORM plnit úkoly dle jednotlivých bodů zápisu  

 

 

Zapsala: Kateřina Müllerová 

http://www.oshps.cz/
http://www.oshps.cz/
http://www.dh.cz/

