
Zápis 
z jednání ORM a POORM Plzeň – sever konaného ve Všerubech, 2. 10. 2018 

 

 

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

                            Václav Opatrný, Jana Češková, Lucie Benešová, Josef Sak, Kateřina Müllerová, 

 

Omluveni: Eva Jägerová, Kamil Hanus, Barbora Saková 

 

Hosté: Michal Češka 

 

 

Program: 

 

1.  Příprava podzimního kola hry Plamen – 13. 10. 2018, Horní Bělá 

 

2.  Příprava vyhodnocení POORM  - 24. 11. 2018, KD Všeruby 

 

3. Různé 

 
 

 

 

 

1. Příprava podzimního kola hry Plamen – 13. 10. 2018, Horní Bělá 

 

 OZ + pozvánky pro rozhodčí rozeslány, přihlašování zahájeno 

 Štafeta požárních dvojic bude na cvičiští u KD 

 ZPV – trasa změřena (2,5km), rozmístění disciplín rozvrženo 

 Příprava – pátek 12. 10. 2018 od 17 hodin na Horní Bělé 

 Hlavní rozhodčí disciplín: ŠPD – Tomáš Polcar  

                                                 ZPV – Václav Opatrný 

 Zajištění svačin pro rozhodčí (balíček + teplé občerstvení v cíli) zaj. T. Polcar 

 Termosky (nutno prověřit)  

 Fotograf – zajistí SDH Horní Bělá  

 Prezence: personálně zajistí J. Češková, K. Müllerová,  

                 Startovní listiny, karty, obaly – připraví J. Frána 

                 Zajištění altánu, stolů (popř. umístění na terase) – zajistí T. Polcar 

 Personální zajištění: velitel soutěže: Tomáš Polcar 

                                  Hlavní rozhodčí ŠPD – Víťa Genttner  

                                        Hlavní rozhodčí ZPV – Václav Opatrný 

          Hlavní rozhodčí – Jan Suchý 

          Sčítací komise – Jarda Frána 



 Materiální zajištění podzimního kola hry Plamen: 


 

 

 

Materiální zabezpečení disciplín 

disciplína stanoviště 
Tomáš Polcar 
SDH Horní Bělá 

J. Frána  
OSH / SDH Všeruby ostatní SDH 

ŠPD 

materiál na vyznačení 
dráhy stojany na hydranty   

hydranty stopky  
stopky - 5 ks (Obora, 
Ledce) 

kužely    
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střelba ze 
vzduchovky 

vzduchovky – rezerva 2x vzduchovky - 5x, dřevěné opory  
prkno pod špalíky, špalíky diabolky  

Podložky na ležení, altán    

základy 
topografie 

  2 soubory topogr. Značek (mladší / starší) buzoly - 2 ks (Obora) 

  mapy   

  buzoly   

  označení 3 bodů pro měření azimutu    

  značka bodu výchozího měření azimutu   

uzlování  

  lana +  sáček s lanem na úvaz na proudnici   

hadice C52 - 2 ks kartičky s názvy uzlů - 2 sady   

proudnice C52 s uzávěrem     

základy 
první 

pomoci 

podložka na sezení 
(lavička) trojcípé šátky   

  spínací špendlíky   

  kužel   

požární 
ochrana 

  grafické značky technických prostředků PO   

  fotografie technických prostředků   

  
obrázky znázorňující hořící předměty, 
prostředí   

překonání 
překážky po 
vodorovném 

laně 

  lano    

  napínák   

  značení začátku a konce úseku (bar.lepenka)   

OSTATNÍ  

stoly praporky vysílačky (SDH Ledce) 

altány "výpočetní středisko", kancelářské potřeby   

materiál na vyznačení ZPV prezenční listiny, startovní listiny   

materiál na vyznačení ŠPD startovní čísla, startovní karty, desky, folie   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Příprava vyhodnocení poháru OORM – 24. 11. 2018, KD Všeruby 

 

      termín a místo konání potvrzeno, dojezd účastníků – do 14:00 

 Pozvání VIP hostů možné, bude projednáno s A. Foldovou 

 seznam na požadavky na objednání triček na vyřazení dětí a dorostu rozešle Jarda Frána 

 seznam na požadavky na objednání triček a medailí pro vítěze + ceny rozešle Jarda Frána 

NEJ 100m  (kluci / holky), NEJ 60m ml. / st. (kluci / holky), NEJ PÚ (mladší / starší) 

1. místo v poháru (mladší / starší) 

 Trička – objednání a fakturace bude konzultována s Alenou Foldovou 

      komentátoři – Václav Opatrný, Kateřina Müllerová – příprava scénáře 

 Promítání videí – opustit videa z jednotlivých soutěží POORM (náročnost přípravy), 

prezentovat videa z MČR ve hře Plamen v Plzni (+ přizvat dorostenecká družstva) 

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

     Všerubech) 

      nástěnky (zajistí SHD Horní Bělá) – nabídka prezentace činnosti – příprava možná v pátek  

                                                                                        odpoledne, popř. v sobotu do 11 hodin 

      diskotéka – DJ a potřebný materiál – Martin Dolejš (potvrzeno) 

 

 

 

 

3. Různé 

 

 
 Jako pořadatelé jarního školení vedoucích kolektivů MH se přihlásil SDH Město Touškov 

(konání školení v Kozolupech) – nutno projednat termín (Jarda Frána) 
Návrh E. Jägerové zařadit velmi pěkně zpracovanou prezentaci kpt. Mgr. Lenky Basákové z 

HZS Plzeňského kraje. Prezentace se týká(nejen) hasičského vzdělávání mládeže na školách a 

mimo školy. Po upřesnění termínu bude možnost prezentace poptána. 

 

 předběžně zjistit termíny a dostupnost prostor pro konání jarního školení rozhodčích 

 
 návrh k zamyšlení (E. Jägerová) k podpoře zvýšení účasti vedoucích na podzimním školení – 

možnost přednostní rezervace startovních čísel v ZPV ve hře Plamen pro zúčastněné kolektivy 

 
 Vyhlášení výzvy MŠMT k podávání žádostí na rok 2019 v rámci dotačního programu Můj klub 

Termín pro podávání žádostí prostřednictvím informačního systému MŠMT je nejpozději do 

31. října 2018. Veškeré informace jsou dostupné na webových stránkách MŠMT 

http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-muj-klub-2019 

 

 V řádném termínu (dle OZ POORM do 15. září) nezaslal žádný z pořadatelů soutěží POORM 

pravidla do soutěže o Pohár okresní odborné rady mládeže. Z toho důvodu bylo hodnocení 

této soutěže pro ročník 2018/2019 zrušeno. Samotné soutěže mohou být uskutečněny a 

hodnoceny samostatně.  

 

 diskuse o volebním řádu nové OORM v roce 2020 - návrh postupovat okrskovým systémem, 

protože ani tzv přímá volba nevede ke zvolení členů, kteří jsou ochotni pracovat a 

k zastoupení členy ze všech oblastí okresu 

 

 

 

 

http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-muj-klub-2019


 

 

 

USNESENÍ  

 

 

ORM bere na vědomí 

-                                  návrh ke zvýšení účasti vedoucích kolektivů na podzimním školení 

-            vyhlášení výzvy MŠMT 

-            nutnost zajištění školení rozhodčích soutěží MH a dorostu 

-            nabídku SDH Město Touškov k pořádání jarního aktivu vedoucích MH  

-            zrušení hodnocení POORM pro ročník 2018/2019  

 

   

ORM schvaluje 

-                                  zajištění podzimního kola hry Plamen 

 

-                    termín a místo vyhlášení POORM (24. 11. 2018 v KD Všeruby) 

 

 

 

ORM ukládá 

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

 

 

 

 

 

Zapsala: Kateřina Müllerová 


