
Zápis 
z jednání ORM Plzeň-sever konaného 15. 9. 2021 v Kožlanech 

Přítomní:  Lucie Benešová, Jitka Holá, Václav Huspek, Lukáš Kubík, Václav Opatrný, Jan Suchý  

Omluveni: Jana Češková, Kristina Klenovská, Kateřina Müllerová, Tomáš Polcar, Lukáš Šafr 

Roman Štěpánek 

Hosté: vedoucí mládeže SDH Kožlany 

 

Program: 

Hodnocení podzimního školení vedoucích 3.-5. 9. 2021 

Podzimní kolo hry Plamen v Kožlanech 

 

Hodnocení podzimního školení vedoucích 3.-5. 9. 2021 (J. Suchý) 

 Účast v pořádku (100 zúčastněných), z toho bylo získáno 16 nových kvalifikací III. stupně a 4 

vedoucí si navýšili nebo obnovili kvalifikaci II. Stupně. 

 Bylo schváleno, že za kolektiv vystupuje pouze vedoucí s platnou kvalifikací. 

 Připomínka – do portálu www.prihlasky.dh.cz se nevypisují trenéři (dosud na okrese PS žádní 

takoví s platnou kvalifikací nejsou) 

 Dotace MŠMT  (oprava informací od A. Foldové)  

 

Podzimní kolo hry Plamen v Kožlanech 

 Občerstvení – balíčky pro rozhodčí dle předchozí domluvy – do 10 000 Kč (gulášová polévka, 

balíček s sebou na trať) + čaj pro děti a popř. další občerstvení pro děti 

 okresní stany 2: ŠPD, start/ Úněšov na střelbu + malý/ Kožlany 2 malé/ Touškov 1 malý/ Ledce 

1 3x6 + možná okrskový, stoly SDH Kožlany 

 

 Rozhodčí: 3 osoby na každé stanoviště ZPV kromě střelby ze vzduchovky (tam 5)  20 na trať 

ZPV + 2 sčítací komise a 1 start, 2 prezence a 13 ŠPD, celkem 38 (40) lidí  udělat 50 balíčků 

 Štáb soutěže: hlavní rozhodčí ŠPD T. Polcar, hlavní rozhodčí ZPV V. Opatrný, pomocník V. 

Genttner, sčítací komise J. Suchý, J. Frána, prezence L. Benešová, K. Müllerová, J. Češková, 

hlavní rozhodčí soutěže  J.Suchý, náčelník štábu J. Holá, velitel soutěže M.Češka  

 prezence místo aut + sčítací pod pergolou, v klubovně a pod novým kožlanským stanem zázemí 

pro děti 

 



ŠPD 

 2 hydranty a 2 kužely dodá SDH Kožlany 

 vyznačovací prostředky + věci na střelbu koupí J. Suchý  

 trať vyznačí SDH Kožlany 

 

ZPV: 

 střelba: 2 rezervní vzduchovky, připravit střelnici (ležení a prkno na terče) a stan 3x6 m – doveze 

V. Huspek (popř. bude zrušeno, pokud jej Kožlany do té doby zakoupí) 

 uzle: 2x hadice C a 2x proudnice s uzávěrem 

 první pomoc: lavička/ podložka na sezení 

 PO, TOPO, lano bez přípravy 

 J. Frána ze skladu ve Všerubech dodá: stojany k hydrantům, stopky, vzduchovky, tašky 

s vybavením na ZPV, lano + napínák a značení začátku a konce lezené dráhy, praporky na 

štafetu požárních dvojic, kancelářské potřeby,startovní čísla  

 J. Suchý dodá opory, mechanické střelnice 

 dojezdy: v pátek příprava od 17 hod, v sobotu dojezd ORM do 8:00, rozhodčí od 8:00 do 8:30, 

děti k prezenci od 8:30 a začátek ZPV v  9:30 (parkování v přilehlých ulicích – Kožlany připraví 

mapu) 

 J. Suchý připraví pozvánku pro kolektivy a rozhodčí + info a oznámení na krajskou hygienickou 

stanici (třeba čestné prohlášení jako na jaře) 

 

Různé 

 p. Vocásek se dotazuje, zda mladší na útoku běhají s hadicemi D25 tak, jako děti na internetu – 

bylo mu odpovězeno, že přípravka PS trénuje a soutěží dle směrnice pro kategorii mladší 

s úpravami pro PS (J. Suchý) 

 

 

 

zapsala Jitka Holá 


