
Zápis 
z jednání ORM Plzeň – sever konaného 24. 8. 2017 ve Stýskalech 

 
Přítomni ORM: Jaroslav Frána, Kamil Hanus, Jan Suchý, Tomáš Polcar, Víťa Genttner, 

                            Jana Češková, Kateřina Müllerová, Eva Jägerová, Lucie Benešová 

                            Barbora Saková, Václav Opatrný 

Hosté:  zástupci SDH Stýskaly 
  

Program: 
1. Příprava aktivu vedoucích kolektivů MH a dorostu 
2. Rekapitulace termínů blížících se soutěží 
3. Vyhlášení Poháru OORM  
4. Předběžná domluva na přípravu podzimního kola hry Plamen 
 

1. Příprava aktivu vedoucích kolektivů MH a dorostu 

 Podzimní setkání vedoucích mladých hasičů a dorostu se uskuteční 1. -2. 9. 
2017 v hasičské zbrojnici ve Stýskalech 

 Pozvánka na setkání i s OZ Plamene nového ročníku připravena a bude 
neprodleně rozeslána  
Zajistil - (J. Frána) 

 Přihlášení nutno dle pozvánky provést nejpozději do 28. 8. 2017 

 Program: Pátek 1. září 
                 příprava OZ 46. ročníku hry Plamen 2017 – 2018, společenský večer 

                          Sobota 2. září 

                 hodnocení uplynulého ročníku hry Plamen, dotazy a připomínky, 
                dotace MŠMT ČR, informace k pojistným událostem – úrazy mládeže, 
                OZ 46. ročníku hry Plamen a příprava dalšího ročníku POORM, 
                příprava závodu požárnické všestrannosti  
 

 

2. Rekapitulace termínů blížících se soutěží 
 

 9. 9. 2017 – Město Touškov – O putovní pohár starostky města 

 23. 9. 2017 – Všeruby – O pohár Mladých hasičů (zařazeno do POORM) 

 7. 10. 2017 – Hromnice (pořádá SDH Žichlice) – Závod požárnické 
všestrannosti + ŠPD (zařazeno do POORM) 

 14. 10. 2017 – Stýskaly – okresní kolo hry Plamen (ZPV + ŠPD) 

 4. 11. 2017 – Nevřeň – Nevřeňské bloudění (zařazeno do POORM) 
 
 
 
 

 



3. Vyhlášení poháru OORM 
 

 Diskuze, zda slavnostní vyhlášení pořádat z důvodu neúčasti družstev, která se 
neumístila na předních příčkách. Pro tento ročník vyhlášení bude zachováno, 
děti si zaslouží slavnostní vyhlášení i poděkování za činnost. 

 Zjišťování možných termínů a prostor (možné termíny 11. 11. x 25. 11. ) 
Možnost konání prověří K. Hanus (Manětín), T. Polcar (Horní Bělá) 

 
4. Předběžná příprava podzimního kola hry Plamen 
 

 Termín: 14. 10. 2017 

 Místo: Stýskaly (hřiště pro štafetu požárních dvojic, přilehlý les pro ZPV) 

 Trať ZPV předběžně připravena, bude schválena při setkání vedoucích (2. 9. 
2017) 

 Od SDH Stýskaly bude potřeba zajistit svačiny a polévku pro rozhodčí 

 Materiální zajištění – většinu materiálu dodá OSH, potřeba zajištění 
prostředků PO  

 Další podrobnosti budou domluveny při dalším jednání 
 
 
 
USNESENÍ  

 

ORM schvaluje 

- Termín, místo a program Podzimního setkání vedoucích mladých hasičů a 
dorostu – Stýskaly – 1. -2. 9. 2017 

ORM bere na vědomí 

- Termíny nejbližších soutěží 
- Nutnost zajištění konání slavnostního vyhlášení POORM 
- Nutnost zajištění okr. kola hry Plamen ve Stýskalech 

 

ORM ukládá 

-                   všem členům ORM plnit úkoly dle jednotlivých bodů zápisu 

 
Zapsala: Kateřina Müllerová 


