
Zápis 
z jednání ORM Plzeň – sever konaného 3. 4. 2012 ve Všerubech 

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

Milan Hamata, Kateřina Müllerová 

Omluveni: Víťa Genttner 

Hosté:  Josef Sak 
  

Program: 
1. Příprava aktivu vedoucích MH a dorostu (25/4 Všeruby) 

2. Memoriál Vendulky Fránové (27/5 HZS pk, Plzeň – Košutka) 

3. Předběžné zajištění okresního kola hry Plamen 

4. Informace z porady vedoucích okresních odborných rad mládeže 

5. Různé 

 

1. Příprava aktivu vedoucích MH a dorostu (25/4 Všeruby- od 17:00) 
Pozvánky e-mailem rozešle J. Frána. Prostory pro aktiv zajištěny – hasičská zbrojnice Všeruby. 

Program aktivu: dotace 

                           informace k závěrečnému kolu hry Plamen 

                           organizační záležitosti 

                           různé (diskuse) 

Možnost připojištění odpovědnosti vedoucích – bližší informace podá na aktivu starostka A. Foldová. 

 

2. Memoriál Vendulky Fránové (27/5 stanice HZS pk, Plzeň-Košutka – od 9:00 
 X. ročník celorepublikové dorostenecké soutěže „Běh 100 metrů překážek“ 

 „ Výstup na cvičnou věž“ pro kategorii DOROSTENCI 13 – 18 let, dle pravidel SFPS (Světové federace 

požárního sportu) 

 

OZ schváleno, bude předloženo na nejbližším jednání výkonného výboru (zajistí J. Frána) 

Pozvánky na všechny loňské účastníky a rozhodčí rozešle e-mailem J. Frána..Pozvánka společně s OZ bude 

též umístěna na webových stránkách OSH PS. (www.oshps.cz) 

Pokusit se projednat možnost pronájmu časomíry (z Plzeňského stovkování) Zjistit podmínky pronájmu. 

Domluvit zapůjčení žebříku (na výstupy na věž).  

Návrh – v příštím roce pořídit na OSH vlastní žebřík (z dotací) 

Zajištění občerstvení – J. Suchý (SDH Ledce) 

Předběžný rozpočet: 

výdaje 

- ceny  

o finance superfinále      - 6000,- Kč 

o trika             - 7000,- Kč 

o věcné ceny 1.-5.místo (100m)   - 6000,- Kč 

o věcné ceny (výstup na věž)    - 2000,- Kč 

o poháry, medaile          - 3500,- Kč 

- ostatní  

o strava rozhodčí a t.č.    - 2000,- Kč 

o náboje              - 3500,- Kč 

o časomíra              - 4000,- Kč 

o zábrany pronájem        - 3000,- Kč 

o kancelářské potřeby      - 3000,- Kč 

 

- celkem       - 40 000,- Kč 

 

předpokládané příjmy 

- dotace SHČMS      15000,- Kč 

- příspěvek KÚ PK      15000,- Kč 

- vlastní náklady      10000,- Kč 

 

- celkem       40 000,- Kč 

 

 

 



3. Předběžné zajištění okresního kola hry Plamen (19-20. 5. 2012, Všeruby) 
Prostory konání soutěže zajištěny (SDH Všeruby). 

Prostory pro postavení stanů – tréninkové hřiště. V případě nepříznivého počasí je předběžně domluvena 

možnost nocování v tělocvičně ZŠ Všeruby. Stravování zajistí také ZŠ Všeruby.  

Parkování aut bude možné podél silnice.  

Všechny detaily a případné nejasnosti budou projednány na aktivu vedoucích – 25/4 ve Všerubech 

 

Předběžný rozpočet: 

- ceny      -12000,-Kč 

- poháry a medaile   - 3000,-Kč 

- časomíra    -  5000,-Kč 

- kancelářské potřeby   - 2000,-Kč 

- stravování    - 25000,-Kč 

- celkem    - 47 000,- Kč 

 
HODNOCENÍ KRONIK – úterý – 15. 5. 2012 OSH PS – od 15:00 

 

4. Informace z porady vedoucích okresních odborných rad mládeže 
- Okr. Plzeň- město odmítl pořádat krajské kolo hry Plamen. Pořádat ho bude Plzeň-jih (16.-17. 6. 

2012) 

- Krajské kolo v požárním sportu (dorost) bude pořádat okres Rokycany (9. 6. 2012) 

- OSH musí dodat 7 rozhodčích na obě tyto akce. 

 

5. Různé 

 
- Školení rozhodčích odloženo na konec října/ začátek listopadu (společně s KV). Na aktivu 

vedoucích je nutno zjistit předběžný zájem. 

- Nabídka akcí – informace dostupné na webových stránkách OSH PS 

o Spolupráce s Ligou proti rakovině 

o Letní školy instruktorů 2012 

o ÚORHS připravuje přezkoušení kvalifikace rozhodčí instruktor (5. 5. 2012, Přibyslav) 

o Vzdělávací kurz pro hlavní vedoucí táborů  

o Soutěž „PO očima dětí“ – termín odevzdání prací na OSH - 18.4. 2012 (info na webu – 

rada prevence) 

o „72 hodin– ruku na to“ – 12./13./14. 10. – dobrovolnické akce (brigády, akce pro děti – 

drakiády….) Registrace bude přes web, možnost získání zvláštních dotací, propagačních 

předmětů…. Bližší informace budou upřesněny na jarním aktivu vedoucích ve Všerubech. 

 

 

USNESENÍ  

 

ORM bere na vědomí 
- Povinnost OSH dodat 7 rozhodčích na organizaci krajského kola hry Plamen a krajského 

kola v požárním sportu (dorost) 

- Nabídku pořádaných akcí (upřesnění na www.oshps.cz) 

ORM schvaluje 

- Program jarního aktivu vedoucích mládeže – 25. 4. 2012, Mrtník 

- Předběžný rozpočet a OZ Memoriálu Vendulky Fránové  - 27. 5. 2012, HZS Košutka 

- Termín hodnocení kronik – 15. 5. 2012 – OSH PS 

ORM ukládá 

-                   všem členům ORM plnit úkoly dle jednotlivých bodů zápisu 

 

Zapsala: Kateřina Müllerová 

  


