
Zápis 
z jednání ORM a POORM Plzeň – sever konaného v Horní Bělé, 3. 11. 2015 

 

 

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

                            Václav Opatrný, Lucie Slachová, Barbora Saková, Jana Češková, Eva Jägerová,  

                             Kateřina Müllerová, 

 

Omluveni: Josef Sak, Lenka Palánová 

 

 

 

 

Program: 

 

1.  hodnocení podzimního kola hry Plamen    

 

2.  příprava vyhodnocení poháru OORM – 14. 11. 2015, Manětín 

 

3. různé 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hodnocení podzimního kola hry Plamen – 10. 10. 2015, Chrást 

 

 ZPV – bez problémů 

      ŠPD – bez problémů 

      poděkování pro SDH Chrást za spoluorganizování a zajištění této akce bylo již odesláno 

(zajistila A. Foldová) 


 

 

 

 

 

 

 



 

2. příprava vyhodnocení poháru ORM – 8. 11. 2014, Hromnice 

 

      místo konání – KD Manětín – zajištěno (Kamil Hanus, Alena Foldová) 

      Pozvánky – rozeslány 

 E-mail s organizačními pokyny pro kolektivy rozeslal Pepa Sak 

 Příprava od pátku 13. 11. 2015 od 18:00 hodin v KD Manětín (odemčení zajistí K. Hanus) 

 Vstupné 200,- Kč za kolektiv + doplatky za přiobjednaná triček, medailí bude vybírán na místě 

 Trička jsou v tisku 

 Fotograf – zajištěn – Bára Saková, Lenka Palánová. Možnost oslovení Michala Richtera. 

 Kamera – Pavel Kolář??? (poptávku zajistí Lucka Slachová) 

      ozvučení a osvětlení, diskotéka – DJ a potřebný materiál – Pavel Hyneš (zajištěno) 

      videozáznam – problém - Honza Adamec- nedostupný, operativně bude zajištěno promítání    

      jiným způsobem. Pepa Sak se pokusí zajistit vhodný program.  

      komentátoři – Tomáš P., Kamil H. – příprava scénáře 

      hostesky – Úněšov (cca 5), Manětín (prověří Kamil), Všeruby (4 ?) 

 Držák na dataprojektor – nainstalován v Manětíně nastálo 

     dataprojektor – Jarda Frána (+ kabely), Honza Suchý (+ promítací plátno) 

 Prodlužovačky – Jarda, Víťa, Pepa M. 

 Laminovačky – Jarda, Víťa 

 Laminovací folie, fotopapír, barevný papír + další kancelářské potřeby – Jarda Frána 

 Izolepa – zajistí Kamil 

 Bannery – pravděpodobně uskladněny v Úněšově – prověří Bára 

 Bindery – cca 100 ks – zajistí Kamil 

 Vlajka SH ČMS – zajistí Jarda 

 Plachta na zatemnění oken – připravena ve Všerubech (dopraví Jarda) 

      nástěnky na prezenci činnosti – k dispozici v KD Manětín – budou připraveny 13.11. 

      pamětní listy pro kolektivy zúčastněné v poháru OORM – návrh – Bára Saková 

      Vytištěny budou na místě – při přípravě – 13. 11. 2015 

      ceny pro umístěné kolektivy na 1. – 5. místě – zajistí Tomáš Polcar, Lenka Palánová 

      poháry a medaile – zakoupit na fakturu – na OSH (zajistí Honza Suchý) – Jarda dodá seznam 

      občerstvení – zajistí SDH Manětín (volně prodejné nápoje, pochutiny) 

      výčep na limonádu pro děti zajištěn – bude opět u vstupu (zajistil Kamil) 

      raut – obložené mísy zajistí Kamil (případně přes Ali F.) 

      sladké pečivo na raut – z vlastních zdrojů – Lucka S., Katka M., Eva J., Janina Č., Barča S. 

     (luxusní perník se suprovou čokoládou) 

 Ostatní občerstvení na raut – nápoje,  

      kelímky (800-1000 ks), limonádu (3 sudy), hliníkové tácy (10x), uzeniny – objedná H. Suchý 

      pytle na odpadky – H. Suchý 

      květiny pro VIP ženy zajistí A. Foldová 

 

 

 

 

 

3. Různé  
 Připomínka k dojezdům na noční soutěž v Nevřeni. (Nevřeňské bloudění – 31. 10. 2015) 

Některá družstva mladších startují až v pozdních hodinách. Ne všichni vedoucí mají možnost 

pružně reagovat na příchozí e-mail a otevření startovní listiny.  

Tento problém bohužel nelze řešit. Podmínky jsou stanoveny pro všechny stejně.   

 

 



 

 

 

 

 

USNESENÍ  

 

 

 

 

ORM bere na vědomí 

-                                  hodnocení podzimního kola hry Plamen 

-                                  připomínku ohledně přihlašování do soutěže Nevřeňské bloudění 

 

 

ORM schvaluje 

-                                  místo a termín konání vyhlášení POORM – 14. 11. 2015 – KD Manětín 

 

-                    předběžné zabezpečení vyhlášení POORM 

 

 

ORM ukládá 

-                  všem členům ORM a PORM plnit úkoly dle jednotlivých bodů zápisu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Kateřina Müllerová 


