
Zápis z jednání OORM – Praha východ 

Datum konání: 01. 06. 2022 

Místo konání: Ohradní 26, Praha 

 

Účast: Libor Tomeček, Dana Čížková, Jitka Pokorná, Jan Kubát, Jakub Šourek, Karel Kohout, 

Marcel Dušek, Milan Šafránek, Miroslav Šindelář, Martina Tomečková, Václav Šťastný, 

Zdeňka Šindelářová 

Omluveni: Klára Blažková, Hana Pokorná, Nina Šafránek Vaněčková, Stanislav Kopecký, 

Veronika Löblová, Vojtěch Hruša 

Neomluveni:  

1. Plamen – zhodnocení soutěže 

- za členy rady většinou kladné hodnocení, návrh na zaslání poděkování městu 

Čelákovice za poskytnutí stadionu a finanční podporu soutěže – pošle Zdeňka 

Šindelářová 

-Milan Šafránek – připomínka, aby se do OZ na příští rok dal požadavek na družstva o 

dodání medailonku, dále nutno zajistit více lidí do technické čety a zajistit minimálně 

4ks vysílaček, nebyly zaslány opravené výsledky ZPV a družstva se o změně pořadí 

dozvěděla až na jarním kole – Libor Tomeček pošle za toto pochybení omluvu 

emailem na vedoucí družstev  

- kauce za stravu v OZ zůstává, doba pro možnost odhlášení družstva ze soutěže bez 

požadavku na úhradu stravného bude 48 hodin 

- Zdeňka Šindelářová – poděkování všem, kteří pomohli s přípravou a průběhem 

soutěže 

- náklady na soutěž: 19.746,- Kč + 48.060, - Kč  - strava (hradilo město Čelákovice) 

Připomínky sborů: 

- SDH Mukařov (Jan Kubát) – stížnost na nezaslání opravených výsledků ZPV 

- SDH Tehovec (Jitka Pokorná) – stížnost na nezaslání opravených výsledků ZPV,   

dlouhá prodleva před začátkem útoku CTIF,  nesprávné lano na útoku CTIF na vázání 

úvazu na proudnici – dle vyjádření rozhodčích odpovídá pravidlům, návrh na 

rozdělení vyhlášení výsledků soutěže zvlášť pro mladší a starší žáky – zamítnuto 

- SDH Senohraby (písemně) – stížnost na rozhodování rozhodčích, předávání 

odznáčků k výročí Plamene – nebylo předáno všem přítomným, kterým mělo být 

předáno, jinak poděkování za průběh soutěže 

- SDH Úvaly (písemně) – štafeta 4x60m kategorie starší žáci – není nutné vyplňovat 

dopředu jmenný seznam, mohla by stačit pouze informace, zda bude na 2.úseku 

chlapec/dívka, poděkování za soutěž 

2. Soutěž dorostu – zhodnocení soutěže 

- nebyly vyvěšeny výsledky štafety 4x100m – budou vyvěšeny na webových stránkách 



- nutno dát do OZ na příští rok počet pokusů a počet počítaných časů na běh 100 m - 

s překážkami u družstev 

 - nutno zajistit více lidí do technické čety a pomocných rozhodčích – zatím  

nedohodnuto, jakým způsobem nejlépe řešit 

- náklady soutěže: 10 068,- Kč, Náklady na stravu 11 570,- Kč hrazeno městem 

Čelákovice 

3. Krajské kolo hry Plamen a soutěže dorostu 

-  9.6.2022 sraz v 17,00 na stadionu v Čelákovicích – příprava soutěžních drah a trati 

ZPV (začátek nedaleko stationu) 

- 10.6. 2022 sraz v 8,30, 11.a12.6.2022 sraz v 7,00 

- Program: pátek odpoledne: štafeta 4x60 m, útok CTIF, ZPV 

       sobota dopoledne: štafeta CTIF, štafeta dvojic, požární útok 

       sobota odpoledne: dorost družstva – běh 100 m s překážkami 

                  neděle: štafeta 4x100 m, jednotlivci dvojboj a běh 100 m s překážkami,    

                                 požární útok                        

- zajištěny překážky na 3 dráhy na běh 100 m s překážkami, dvojboj – 2 dráhy – nutno 

zajistit rozpis soutěžících – Karel Tomek a Václav Šťastný  

- k dispozici budou 3 časomíry, na požární útok 4 terče, požární stříkačky KOMFI 

- ubytování pro rozhodčí zajištěno 

 - občerstvení pro rozhodčí – káva, balené vody případně ovoce 

- ceny: 1.-3.místo – pohár, diplom, medaile, cena, ostatní místa – pohár a diplom -          

zajišťuje Martina Tomečková    

 

4. Dotace:  

Dotace na volnočas byli nabídnuty do sborů dle podmínek daných směrnicí. Částka 

pro sbory je 6000,- Kč + náklady sboru. 

         

Další jednání OORM – 30.6.2022 v 17,00 hod, místo bude upřesněno KLOKOČNÁ, musí se 

domluvit se sborem. (Mukařov, Tehovec) 

Začátek jednání: 17:00  

Konec jednání:  19:40  

 

Zapisovatel: Jitka Pokorná   Ověřovatel:  

                                                                                      Václav Šťastný, Jan Kubát 

 


