
ORM 3.9.2019 
Přítomni: Harmanová, Marysková, Blaha, Horský, Krutský, Svoboda, Dolejší, Brabenec, 
Mandys 

Omluveni: Vilingerová, Frátriková, Bárta 

Nepřítomni: Richtr 

 

1. Uvítání přítomných 
2. 5.9.2017 prevence pro O2 – zajistí Hartmanová a Krutský – akce od 13:00 do cca 

17:00 hodin 
 

3. Týden od 9.9.2019 – IZS na Výstavišti  

Od pondělí do čtvrtka od 8:00 hodin do 17:00 hodin, každý den jedna cisterna 
(děti ze základních škol budou docházet po cca 2 vyučovacích hodinách) – cca 
3 stanoviště – stánek s informacemi, auto, možnost vyzkoušení si věcí 
(Svoboda v neděli přiveze útok CTIF) 

i. Úterý a čtvrtek Třebonice 
ii. Pondělí a pátek Zbraslav 
iii. Středa – zajistit auto a lidi do stánku – členové rady se zeptají 
iv. Sobota – družstvo mladších dětí (PÚ – Miškovice), družstvo starších 

dětí (útok CTIF) – Lochkov 
 

4. 21.9.2019 soutěž Zličín a 22.9.2019 soutěž Třebonice, 28.9.2019 Svatováclavské 
šedesátky 
 

5. 6.10.2019 – Dětský železný hasič a dospělé TFA 
a. Strava zajištěna Svoboda J. – (klobása, maso) – předem nahlásit počet 

přihlášených – zajišťuje Hartmanová 
b. Pojistka – Hartmanová 
c. Toi-Toi 2x – Svoboda V. – nahlásit přesnou adresu (parkoviště u Letova) 
d. Poháry, medaile – Harmanová 
e. Zdravotní služba – Medevac – Harmanová 
f. Ceny – Jáša 
g. Materiál – zajištěn – Mandys – vše řádně vytyčit a čáry (3. úsek žebříky 

dřevěné) 
h. Technická četa – Satalice, Letňany 
i. Uzávěrka přihlášek do 1.10.2019 včetně – na aktivu poslední možnost 

odevzdání  
j. Lepená startovní čísla – zajistí Svoboda a Mandys 



k. První dospělí, poté děti 
 

6. Školení vedoucích 8.-.10.11.2019 – pozvánky budou rozeslány do zářijového VV 
7. Školení vedoucích v mládeže – obnovy – od 09:00 hodin HZ Cholupice a od 13:00 

hodin přezkoušení rozhodčích 
 

8. ZPV (braňák) 12. – 13.10. 
a. Strava – Svoboda Jiří  
b. TOI 2x – Svoboda V. 
c. Ceny, medaile, poháry – Martina 
d. Trasy v lesoparku – Letňany 
e. Hlavní rozhodčí – Pepa?, Martina, Jana? 
f. Sobota – mladší a dorost 
g. Neděle – starší a přípravka 
h. Materiál – zajistí Letňany, Miškovice 
i. Propozice – Horský do 10.9.2019 
j. Příprava věcí na aktivu 

 
9. MMH 

a. Stadion – Hartmanová 
b. Ubytování rozhodčích 
c. Štáb – Marysková 
d. Prezence – Brabenec 
e. Sčítačka – Orgoník, Krutský 
f. Propozice – Svoboda V. – do 10.9.2019 
g. Přihlašování 20.9.2019 do 20.10.2019  
h. Zajistit nafukovací halu pro tréninky – zázemí pro závodníky, tzn. v hale 

bude pouze soutěžící kategorie  
i. Domluvit lidi  

 
10. Zimní pohár uzlování 2020 – víkend 14.-15.3. – místo se domluví  

 
11. Zveřejněny nové okruhy zdravovědy a nové otázky dorost 

 
12. Granty – Magistrát hl. m. Prahy se do současné doby nerozhodl, jakým způsobem 

chce řešit granty na činnost dětí; pravděpodobnost nějakého rozhodnutí je konec 
října – do sborů zašle informaci o pozdějším žádání grantů – Horský 
 

13. Diskuze – bez  

 

 


