
Zápis z jednání OORM - Praha východ 

Datum konání: 21. 04. 2022 

Místo konání: Ohradní 26, Praha 

 

Účast: Libor Tomeček, Klára Blažková, Dana Čížková, Hana Pokorná, Jitka Pokorná, Jakub 

Šourek, Miroslav Šindelář, Stanislav Kopecký, Zdeňka Šindelářová 

Omluveni: Jan Kubát, Karel Kohout, Marcel Dušek, Martina Tomečková, Nina Šafránek 

Vaněčková, Václav Šťastný Veronika Löblová, Vojtěch Hruša 

Neomluveni: Milan Šafránek 

1. Plamen 

- místo konání: stadion Čekálovice  - info od Libora Tomečka – Ukrajinci nebudou 

ubytovaní na stadionu – k dispozici bude celé zázemí jako obvykle 

- ceny: celkem 60 ks (kategorie mladší a starší žáci – první tři místa) – zajistí Jan Kubát 

a Marcel Dušek 

- diplomy – zajistí Libor a Martina Tomečkovi 

- poháry – již zakoupeny 

- zdravotník -  zajištěn 

- občerstvení - zajištěno 

 - převoz překážek na stadion – žádost o převoz zašle na HZS Zdena Šindelářová 

- ohlášení akce na OSU – zajistí Libor Tomeček 

- prezence: Hana Pokorná, Jitka Pokorná 

 - Elekrowin – soutěž ve sběru starých mobilních telefonů pro sbory, které se zúčastní 

okresního kola hry Plamen – bude vybíráno při prezenci – Dana Čížková, cena za 

1.místo – dort 

- příprava tratí: sraz na stadionu v Čelákovicích v pátek 13.5.2022 v 17,00 hodin 

 - sobota sraz v 7,00 hodin 

2. Soutěž dorostu 

- nejprve štafety 4x100 m (budou postaveny ze sobotní soutěže v požárním sportu) 

poté běh na 100m s překážkami 

- ceny – budou zajištěny až po uzávěrce přihlášek 

- začátek soutěže – může být posunut dle počtu přihlášených jednotlivců a soutěžních 

družstev  

- po soutěži bude „bednabus“ ponechán na stadionu a překážky také na stadionu/ v 

nedaleké garáži, aby nemusely být znovu převáženy zpět na Krajské kolo hry Plamen 

a soutěže dorostu 

3. Dotazník 60m s překážkami  

– 22 odpovědí (3 sbory – trénují a zúčastňují se soutěží, 2 sbory – pouze trénují) 



- nabídka od kolínského okresu na účast našich starších a mladších žáků na jejich 

okresní soutěži (byla by pro okres Praha-východ postupovou soutěží) 

- termín Krajské soutěže v běhu na 60m s překážkami – 4.9.2022 

4. Ostatní  

- Zdena Šindelářová – informace o nákupu zápichů k 50. výročí hry Plamen – návrhy 

komu předat v jednotlivých sborech, dále informace o pozvání Zasloužilých a 

významných hasičů na 2. den konání okresního kola hry Plamen (neděle) 

- Libor Tomeček – informace o provedeném servisu PS – cena servisu dle předložené 

cenové nabídky. 

             

Další jednání OORM – 1.6.2022 v 17,00 hod v Ohradní 26 

Začátek jednání: 17:00  

Konec jednání:  20:00  

 

Zapisovatel: Jitka Pokorná   Ověřovatel:   Dana Čížková, Zdeňka Šindelářová 

 

 

 

 

 


