
                                                    Z á p i s   č. 1/2015 
 
z jednání ORM dne 16. února 2015 
 
Místo jednání:               zasedací místnost OSH Rokycany 
Jednání vedl:                 vedoucí ORM Jarmila Baslová 
Přítomni:                        dle prezenční listiny 16 přítomných 
 
Program jednání:          1. Zahájení 
                                          2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
                                          3. Kontrola usnesení 
                                          4. Příprava soutěží člověče nezlob se a pexeso v Bujesilích 
                                          5. Příprava noční soutěže 
                                          6. Různé 
                                          7. Usnesení 
                                          8. Závěr 
 

1. Jednání zahájila vedoucí ORM Jarmila Baslová, která uvítala přítomné a seznámila 
s programem. K programu nebylo připomínek. 

 
2. Volba zapisovatele: byla navržena a schválena Eliška Lišková 

Volba ověřovatele zápisu: byl navržen a schválen Petr Traxler 
 

3. Kontrola usnesení:  
- do plánu práce ORM na rok 2015 doplnit termíny soutěží –                 úkol splněn 

 
4. Příprava soutěže ve hře pexeso a člověče nezlob se: 

Termín je stanoven na 7. března 2015, místo konání Bujesily, začátek od 10.00 hodin. 
Děti budou soutěžit každý na  sebe. Pravidla hry – všechny 4 figurky musí být 
v domečku. Není podmínkou, aby děti soutěžily v obou hrách. Předpokládaný konec 
soutěže je do 17.00 hodin. Počet soutěžících dětí je třeba nahlásit do konce měsíce 
února. Občerstvení – bude podáván hamburger. 

 
5. Příprava noční soutěže v Kařeze: 

Termín stanoven na 18. dubna 2015, začátek ve 20.00 hodin.  
Budou soutěžit 5-ti členné hlídky 
Discipliny – hod granátem na cíl 
                     hod míčkem 
                     uzle 
                     zdravověda 
                     technické prostředky po hmatu  
                     přechod po laně 
                     topografické značky 
                     skákání v pytli 
Start hlídek bude po 3 minutách, hlídky budou mladší i starší. Pořadí bude stanoveno 
losováním startovních čísel. 
Občerstvení – opékání buřtů + čaj 



Je nutné povolení od rodičů!  
Předpokládaný návrat po půlnoci, po doběhu všech hlídek bude následovat 
odevzdání čísel a odjezd domů.  
Vybavení – baterka, nepromokavá obuv, teplé oblečení. 
Počet zúčastněných dětí včetně doprovodu je třeba nahlásit nejpozději do 8.4. 2015. 

 
6. Různé: 

- Informace o školení vedoucích MH v průběhu roku 
- Na podzim proběhne školení rozhodčích MH 
- Letní tábory – Zbiroh, Volduchy, Kařez 

 
7. Usnesení:  

Jednání ORM Rokycany dne 16. února 2015 
 
I. SCHVALUJE: 
- Zapisovatele Elišku Liškovou 
- ověřovatele zápisu Petra Traxlera 
- termín a místo konání soutěže ve hře pexeso a člověče nezlob se: 

V sobotu 7. března 2015 v Bujesilích, začátek od 10.00 hodin 
- termín a místo konání noční soutěže dětí: 

V sobotu 18. dubna 2015 v Kařeze, zahájení ve 20.00 hodin 
 

II. BERE NA VĚDOMÍ: 
- informace o školení vedoucích a rozhodčích MH 
- informace o letních táborech dětí 
 
III. UKLÁDÁ: 
 -úkol č. 1/2015 – zajistit okresní kolo hry Plamen v Němčovicích dne 23.5. 2015 
                                                                      Zodpovídá: vedoucí + členové ORM 
                                                                      Termín:       23.5. 2015 

 
        Pro:  16                                              Proti: 0                                                         Zdržel se: 0 

 
8. Závěr jednání provedla vedoucí ORM Jarmila Baslová, která poděkovala přítomným 

za účast. 
 
 
 
 
 
 
       Zapsal:                             Eliška Lišková 
       Ověřovatel zápisu:        Petr Traxler 

 
              


