
Zápis 
z jednání ORM Plzeň-sever konaného 6. května 2019 v Mrtníku 

 

Přítomni: Jaroslav Frána, Kamil Hanus, Jan Suchý, Jana Češková, Lucie Benešová, Tomáš Polcar,    

                  Kateřina Müllerová, 

 

Omluveni: Václav Opatrný, Víťa Genttner, Bára Saková, E. Jägerová 

 
Hosté: A. Foldová, P. Slach, M. Češka, J. Večeřová, R. Šístková, zástupci SDH Mrtník 

 

Program: 

1. Memoriál Vendulky Fránové – 10. 5. 2019, HZS Košutka, Plzeň 

2. Okresní kolo hry Plamen – 25. - 26. 5. 2019, Mrtník 

3. Různé 
 

 

 

1. Memoriál Vendulky Fránové - 10. 5. 2019, HZS Košutka, Plzeň 

 

• místo –zajištěno, detaily užívání prostor prodiskutuje 8.5. J. Frána 

• pozvánky pro soutěžící i rozhodčí rozeslány – zajistil J. Frána 

• přihlašování electronicky – www.stovky.cz  

• příprava –v pátek 9. května od 17 hod na HZS Košutka 

• překážky –HZS, OSH (dovezení ze Všerub 2x bariera 70 cm + zátěže na bariery) 

• v pátek přivézt bannery (PK, MŠMT), označovací pásky, stříbrnou pásku, bindry, prodlužovačky,   

  altány OSHPS, nářadí, aparaturu, kabely 

• mikrofony – SDH Všeruby, OSH  

• vysílačky – SDH Ledce – 4 ks 

• časomíra + start. Pistole – SDH Úněšov (J. Sak) + náhradní start. pistole (K. Hanus) 

• startovní bloky, praporky, start. čísla, laminovací folie, papír, lístky na stravu, laminovačka – OSH  

• laminovačky – SDH Ledce, SDH Obora  

• příprava –v pátek 9. května od 17 hod na HZS Košutka 

 

• zátarasy budou přivezeny v pátek + zapůjčení několika kusů od D.Štěpána (zajistí J. Frána) 

• FIRE TV –budou umístěni ve velké garáži 

                   -internetové připojení přes HZS 

                   -zajistit stupínky pod kamery –SDH Všeruby – J. Frána 

• poháry, ceny –zařízeno J. Suchý (faktura od Sympact na OSH) 

• trika –zařízeno A. Foldová 

• občerstvení –SDH Všeruby 

• kytice – O. Holeček (cca 300,-), fotografie –J. Frána 

• soutěž je připojištěna (zajistila A. Foldová) 

 



 

• personální zajištění: 

 

• • velitel soutěže – J. Frána 

• • rozhodčí disciplín –T. Polcar, J. Volek 

• • prezence –J. Češková, J. Frána, A. Foldová (pozn. vyplnit adresu pro případné odeslání ceny) 

• • sčítací komise –J. Frána,  

• • komentátor –P. Slach, M. Dolejš 

• • časomíra –V. Genttner, J. Sak 

• • zdravotní služba –SDH Kožlany 

• • fotograf –Z. Koudelová + ? 

• • technická četa –zajistit členy z SDH – potvrzeno SDH Obora, SDH Manětín 

 

2. Okresní kolo hry Plamen – 25. - 26. 5. 2019, Mrtník 

 

• termín a místo konání –potvrzeno – areál Brabcovna 

•  příprava – pátek 24.5. od 9:00 – (potřeba – hřebíky, páska, hadice, pásmo) pomoc vítána  

•  rozpočet předloží VV J. Frána 

•  pozvánka – připravena, rozešle J. Frána 

•  hodnocení kronik proběhne v rámci jarního aktivu vedoucích MH – 22. 5. 2019 v Mrtníku od 17:30     

  (salonek KD) – kroniky nutno přivézt s sebou, popř. je dodat do 17. 5. do kanceláře OSH. 

• strava  - zajistí SDH Mrtník  

                (navržen příspěvek 20,-Kč/ porci – uhradí jednotlivé kolektivy během presence) 

                – sobota oběd – rajská omáčka + mleté maso + těstoviny (+ kakao)  

- 90 porcí polévky pro rozhodčí 

- Plastové nábobí 

- neděle – snídaně – rohlík, chléb, máslo, džem, + čaj 

- zajištění balené vody – jemně perlivá – 1 balení na družstvo 

- ostatní občerstvení si zajistí každý kolektiv z vlastních zdrojů 

•  sociální zázemí – 3x TOI-TOI objednáno, k dispozici koryto s vodou 

•  občerstvení – zajistí SDH Mrtník 

•  ceny – 1 sada 10m hadic na požární útoky, ostatní ceny budou zakoupeny dle schválení rozpočtu  

•  aparatura – SDH Mrtník 

•  překážky – štafeta 4x60 m – bariera 150 cm (3x Všeruby), bariera 70 cm (2x Všeruby, 1x Mrtník) 

- kladina – 1x Mrtník, 2x Všeruby 

- podložky – 4x Všeruby, PHP – 2x Všeruby 

- útok CTIF – 1 komplet sada – SDH Manětín, další komplet sada OSH (SDH Všeruby) 

- štafeta CTIF – 2x žebříková stěna (SDH Všeruby) 

- 2x podlez (SDH Všeruby) 

- 2x přeskok (SDH Všeruby) 

- Požární útok – základny + kádě – SDH Horní Bělá, Bučí (zajistí SDH Mrtník) 

- proudnice - OSH 

 

 



 

 

3. Různé 

 

Nutno zajisti požadovaný počet rozhodčích na krajské soutěže 
• krajské kolo hry Plamen, 7. - 9. 6. – Domažlice –J. Frána, J. Suchý, A. Foldová, P. Slach 

• krajské kolo v požárním sportu –22. 6. 2019, Plzeň  

• krajské kolo dorostu – 23. 6. 2019, Plzeň 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení 

 

I. ORM bere na vědomí  

- zajištění soutěží Memoriál Vendulky Fránové a okr. kolo hry Plamen 

 

 

 

II. ORM ukládá  

- členům OORM plnit úkoly dle jednotlivých bodů zápisu 

- doplnit požadovaný počet rozhodčích na krajské soutěže 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zapsala: Kateřína Müllerová 
 


