
ZÁPIS 

Z jednaní OROO Plzeň - sever , konaném dne 12.5. 2016 v Plasích 

 

 

Přítomni členové rady:  Plaščiak, Holeček 

           aktivisté:  Češková 

Omluveni:   Hyneš 

Nepřítomni:   - 

 

 

Program jednání: 

1) Sbírka víček 

2) Příprava TC – pátrání po pohřešovaných osobách 

3) Školení zdravotnické přípravy zdravotníků OROO a JPO 

4) Vybavení zdravotního družstva 

5) Vyjádření k metodickým pokynům 

6) Noční jízda Žichlice 

 

Ad 1) Sbírka víček  

- Vypracování plakátu a vyvěšení jej na stránky OSH PS 

- p. Plaščiak oznámil, že již převzal nějaká víčka 

- p. Holeček osloví konkrétně osoby, kterým budou víčka poskytnuta a 

dohodne schůzi s členy OROO, kde proběhne seznámení s rodinou a 

potížemi, jenž rodina má. 

 



Ad 2) Příprava TC – pátrání po pohřešovaných osobách 

- p. Plaščiak přednesl částečnou dohodu s psovody na jejich účasti 

během připravovaného cvičení 

- p. Holeček oznámil účast členů C.K.KID během cvičení jako figurantů 

- projednání o přizvání PČR na průběh cvičení  

- projednány návrhy na vypracování plánu cvičení 

 

Ad 3)  Školení zdravotnické přípravy zdravotníků OROO a JPO 

- p. Plaščiak přednesl z jednání s Mudr. Chvojkou (ZZS PK, I. Interní 

klinika), že po dohodnutí termínu by bylo možno proškolit stávající a 

nové členy zdravotního družstva 

- návrh na vytvoření školení Technické první pomoci ve spolupráci s 

Mudr. Chvojkou (ZZS PK, I. Interní klinika), školení by bylo vytvořeno 

při účasti 15 a více osob z řad JPO  

- Přednášky laické první pomoci pro JSDH budou nadále probíhat na 

žádost jednotlivých sborů 

 

Ad 4) Vybavení zdravotního družstva 

- Zdravotní družstvo předneslo radě návrh na projednání pořízení 

nového vybavení – transportní techniky 

- Návrhy na jednotlivou transportní techniku (transportní nosítka nebo 

SCOOP  rám) budou vypracovány a předneseny na jednání VV 

 

Ad 5)  Vyjádření k metodickým pokynům 

- Členové a aktivisté se vyjádřili k Metodickým pokynům, které všichni 

dostali k prostudování 

- p. Plaščiak a p. Holeček vytvoří dopis s vyjádřením k zmíněným 

pokynům 

 



Ad 6) Noční jízda Žichlice 

- Zdravotní družstvo zajistí stanoviště první pomoci v Hromnici u 

házenkářského hřiště 

- Nutno připravit nové testy laické první pomoci 

  

USNESENÍ 

 Příští jednání proběhne 15.6.2016  18:00 hod v HZ Kaznějov 

OROO BERE NA VĚDOMÍ 

 Termín konání Noční jízdy v Žichlicích 28.5.2016 

OROO UKLÁDÁ 

p. Holečkovi 

 - kontaktovat a sjednat spolupráci s PČR na TC – pátrání po 

pohřešovaných osobách 

 - vypracovat návrhy na pořízení transportní techniky 

 - připravit nové testy laické a technické první pomoci na Noční jízdu 

p. Plaščiakovi 

 - pozvat na příští jednání zástupce JSDH, které se budou podílet na TC 

 - připravit dopis (ve spolupráci s p. Holečkem) pro obce a JPO na 

spolupráci s OROO  

 

 

 

 

Zapsal: Holeček Ondřej – člen rady OO 


