ZÁPIS 1/2018
z jednání ORM dne 5. února 2018
Místo jednání: zasedací místnost OSH Rokycany
Jednání vedl: vedoucí ORM Jarmila Baslová
Přítomni:
dle prezenční listiny 16 přítomných
1. Jednání zahájila Jarmila Baslová, která uvítala přítomné a seznámila s programem.
Program byl schválen.
2. Volba zapisovatele
Volba ověřovatele zápisu

- byla navržena a schválena Eliška Lišková
- byl navržen a schválen Michal Štědrý

3. Kontrola usnesení:
Z předchozího jednání vyplynuly úkoly zdárně zajistit zahajovací kolo hry Plamen a
zdárně zajistit školení vedoucích MH
- úkoly splněny
4. Jarmila Baslová předložila zpracovaný plán práce ORM na rok 2018 – návrh byl
přítomnými schválen, byl změněn termín jarního kola hry Plamen z důvodu
obsazení hřiště v Dobřívě. Termín byl posunut na 26. května 2018.
Rovněž byla dohodnuta další změna – ruší se jednání ORM dne 19. března a
posunuje se na 11. dubna 2018.
5. Soutěž dětí ve hře pexeso 17. března 2018, přihlášení dětí je do 7. března (uvést
počet včetně řidiče a vedoucího).
Místo konání – Týček, začátek v 8.30 hod.
Občerstvení – párky, chleba.
Zpracování výsledků – Jan Pecháček
V letošním roce budou odborky v jiné soutěži, místo toho bude soutěž – uzle.
Starší družstva – 6 členů, mladší družstva – 6 členů
Soutěž v pexesu má na starosti Miloš Svoboda, Michal Štědrý a Petr Traxler.
Soutěž ve vázání uzlů Vladimír Brandtner.
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6. Usnesení:
Jednání ORM dne 5. února 2017
I.

SCHVALUJE
a) Zapisovatele Elišku Liškovou
b) Ověřovatele zápisu Michala Štědrého
c) Změny v plánu práce ORM na rok 2018, a to:
- změnu jarního kola Plamen – posunuto z 19. na 26. května 2018
- změnu následujícího jednání ORM – posunuto z 19.3. na 11. 4. 2018
d) organizační zabezpečení hry pexeso 17. března v Týčku

II.

UKLÁDÁ
- úkol č. 1/2018 - zdárný průběh soutěže v pexesu a uzle dne 17.3.
Zodpovídá: M. Svoboda, P. Traxler,
M. Štědrý
-

úkol č. 2/2018 – do 11. dubna nahlásit účast na noční soutěži
28. 4. v Kařeze Zodpovídá: členové ORM

7. Závěr – jednání ukončila Jarmila Baslová, která poděkovala přítomným za účast.

Zapsal:
Ověřovatel zápisu:

Eliška Lišková
Michal Štědrý

