
Zápis 
z jednání ORM Plzeň-sever konaného 1. 7. 2021 v Kožlanech 

Přítomní: Lucie Benešová, Jana Češková, Jitka Holá, Václav Huspek, Kristina Klenovská, 

Kateřina Müllerová, Václav Opatrný, Jan Suchý, Roman Štěpánek 

Omluveni: Tomáš Polcar, Lukáš Šafr 

Chybí:  Lukáš Kubík 

Hosté:  Michal Češka 

 

Program: 

Hodnocení postupových kol hry Plamen 

Plán školení vedoucích mládeže 

Různé 

 

Hodnocení postupových kol hry Plamen 

 Okresní kolo hry Plamen proběhlo 22. 5. 2021 v Mrtníku. Soutěžilo se pouze v požárním útoku 

(při podzimním kole splněno ZPV a štafeta požárních dvojic). Zúčastnit se mohla pouze družstva 

starších mladých hasičů, vždy jedno za každý kolektiv. Celkem soutěžilo 12 družstev. První tři 

družstva obdrží metry k vyměřování požárního útoku CTIF, ostatní míče (12 starších družstev, 

15 mladších). Okres Plzeň-sever byla na krajském kole reprezentována SDH Horní Hradiště. 

 Krajské kolo hry Plamen ve Stodě – nevhodné řešení OZ – družstva dojížděla v hodinových 

rozestupech, což mělo za následek velké prostoje na jednotlivých disciplínách, přestože počet 

disciplín byl redukován. Na místě nebylo zajištěno občerstvení v dostatečné míře, kromě 

externího stánku s občerstvením byla k dostání pouze káva. Zápis KORM přednesl Jan Suchý. 

Reprezentantem plzeňského kraje se stalo SDH Horní Hradiště. 

 Krajské kolo dorostu v Tachově – na republikovém kole bude plzeňský kraj reprezentován 

družstvem dorostenek z Úněšova a dorostenců z Manětína. 

 Republikové kolo hry Plamen v Jihlavě proběhlo bez větších problémů, pouze komentář celého 

klání byl slabší. 

 

Plán školení vedoucích mládeže 

 Školení proběhne 3.-5. 9. 2021 v kulturním domě ve Všerubech. 

 Školící témata boudou primárně nabídnuta vedoucím s kvalifikací II. stupně, pokud nějaká 

zůstanou neobsazena, rozdělí si je mezi sebe členové ORM. 



 

Různé 

 Jarní kolo hry Plamen v roce 2022 proběhne ve Všerubech 

 Monika Němečková kandiduje na post starosty SH ČMS. 

 Podzimní kolo hry Plamen proběhne 9. 10. 2021 v Kožlanech 

 Junior cup se koná 11. 9. 2021 v Amfiteátru za Plazou, 12. 9. 2021 pak na témže místě Poslední 

káď  

 Všeruby pořádají svou soutěž 18. 9. 2021 

 

 

zapsala Jitka Holá 


