
Zápis 
z jednání ORM Plzeň – sever konaného 22. 2. 2017 v Městě Touškov 

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

                 Barbora Saková, Lucie Slachová, Jana Češková, Kateřina Müllerová 

 

Omluveni: Eva Jägerová, 

 

Hosté: Alena Foldová, Josef Sak, zástupci SDH Města Touškov – Lukáš Kubík 
 

 

Program:  

 

1. Kontrola registračních listů kolektivů MH 

2. Hodnocení průběhu soutěží POORM  

3. Hodnocení školení rozhodčích  

4. Příprava školení vedoucích mládeže a dorostu  

5. Různé 

 
 

 

 

 

1. Kontrola registračních listů kolektivů MH 

 

 Kontrolu provedl Jaroslav Frána  

 Nutno aktualizovat seznam kontaktů na vedoucí kolektivů MH – dle registračních listů zajistí Václav 

Opatrný (zajistí zveřejnění kontaktů na webové stránky OSH PS (www.oshps.cz) 

 
 

2. Hodnocení průběhu soutěží POORM 

 

 Od posledního jednání soutěž zařazena do poháru neproběhla 

 Aktualizovat kalendář soutěží POORM – zajistí Pepa Sak (+ zveřejnění na web. stránkách OSH PS) 
 

 

3. Hodnocení školení rozhodčích (11. -12. 2. 2017) 

 
 

 Z důvodu malé účasti a snížení finančních nákladů bylo školení přesunuto ze Stýskal do HZ Všeruby 

 V současné době má OSH PS proškoleno 7 rozhodčích MH  a dorostu (dle nových platných směrnic) 

+ 1 rozhodčího s kvalifikačním stupněm I. 
 

 

 

 

 

 



 4. Příprava školení vedoucích mládeže a dorostu – 10. - 11. 3. 2017, Hromnice 

 

 
 Možnost získání nebo obnovení kvalifikace III. a II. stupně vedoucího mládeže (Stále platí, že pokud 

jde o obnovu kvalifikace v době její platnosti, je dostačující účast na školení. V případě obnovy 

kvalifikace s propadlou dobou platnosti nebo navyšování kvalifikace je nutno složit zkoušky 

(písemný test, ústní zkouška, praktická část). 

 Pozvánku a tabulku s aktuálním stavem kvalifikací vedoucích na okrese PS rozeslal Jarda Frána 

 Prostory zajištěny (KD Hromnice), oficiální žádost na obec zašle A. Foldová 

 Kapacita školení – max. 80 osob 

 Poplatek: 150,- Kč / osoba  

 Technické prostředky a projektor jsou dostupné v hasičské zbrojnici Kralovice  

 Strava bude zajištěna v hostinci v Hromnici + OSH  – náklady budou vyúčtovány na OSH 

Nutno zajistit: 

- Sobotní + nedělní oběd – zajištěn v hostinci v Hromnici (cca 70,-Kč/ks) 

- Sobotní večeře + nedělní oběd – nákup zajistí J. Suchý, V. Opatrný 

- počty strávníků budou upřesněny dle došlých přihlášek z jednotlivých SDH  

 Program:  

Sobota: 

- Statut ORM, stanovy SH ČMS, dokumentace kolektivu – Jarda Frána 

- Výklad směrnic hry Plamen  

o Požární útok – Honza Suchý 

o Štafeta požárních dvojic – Bára Saková 

o Štafeta 4x60m – Víťa Genttner 

o Štafeta CTIF, útok CTIF – Jarda Frána 

o Závod požárnické všestrannosti – večer - kolektivně 

- Zdravověda, základy první pomoci – Jana a Michal Češkovi 

- Bezpečnost práce – Kateřina Müllerová 

Neděle: 

- Testy, ústní zkouška, praktická zkouška, nácvik života zachraňujících úkonů na figuríně 

 Zkušební komise: 

- Oprava testů: Kateřina Müllerová, Bára Saková 

- Ústní zkouška: Víťa Genttner, Jarda Frána, Honza Suchý, Kamil Hanus 

 

5. Různé 

 
 OZ Memoriálu Vendulky Fránové 

o Avizována účast reprezentačního družstva 

o Dotaz na možnost startu žen ve výstupu na cvičnou věž (Jarda Frána domluví podrobnosti a 

podmínky s Monikou Němečkovou) 

o Radou ORM doporučen nákup 2 ks žebříků (OSH) – projednat na výkonném výboru 

 

 Informace o MČR ve hře Plamen a dorostu – v r. 2018 – Plzeň 

o Komise – starostové jednotlivých OSH Plzeňského kraje  

o Koordinátor – Jarda Frána 

 

 Nabídka SDH Stýskaly na pořádání okr. kola hry Plamen (podzimní část) 2017 

 
 Nabídka SDH Kozojedy na pořádání okr. kola hry Plamen (jarní část) 2018 



 

 

USNESENÍ  
 

 

 

ORM schvaluje  
 

- program školení vedoucích mládeže a dorostu – 10. – 11. 3. 2017, Hromnice 

- zkušební komisi v rámci školení vedoucích 

 

 

 

ORM bere na vědomí 
 

- aktuální stav registračních listů kolektivů MH 

- aktuální stav rozhodčích MH a dorostu na okr. Plzeň-sever 

- nabídky SDH Stýskaly a Kozojedy o pořádní okr. kol hry Plamen (2017 – 2018) 

- informaci o pořádání MČR v Plzni (2018) 

- dotaz ohledně možnosti účasti žen na MVF – výstupy na věž 
 

 
 

 

ORM ukládá  

 
- všem členům ORM plnit úkoly dle jednotlivých bodů zápisu  

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Kateřina Müllerová 

 

 

 


