
Zápis ze zasedání krajské odborné rady prevence SH ČMS KhK, konané dne 10. listopadu 2015 v Bílých Poličanech 

Přítomni: Vrba J., Geréczová Š., Petrák J. Ing., Řehůřek P., Zouhar L., Kraus F., Dytrtová H., Macháček J., Petr J., 

Švanda J., Orsák J., Machačová M. 

Omluveni: Kneiflová M., Ulrych S. 

Přítomné přivítal br. Jaroslav Vrba a dnešním zápisem pověřil s. Geréczovou a ověřovateli br. Krause a 

Řehůřka. 

1) Seznámil radu se zápisem z ÚORP, kde důležitým bodem bylo představení nových členů rady a probíhající 

příprava změn v Metodickém pokynu odbornosti ,,Preventista“ SH ČMS. 

2) Poděkoval všem vedoucím OORP  za zaslání zprávy o roční práci rad prevence z jednotlivých okresů. Vyjma 

okresu Hradec Králové, který má své specifikum, ve scházení se po obvodech. Br. Macháček přislíbil zaslání 

elektronickou poštou. 

3) Informace o Metodickém pokynu POOD pro rok 2016. Pokyn již vyšel, platí a nebylo k němu připomínek. 

Br. Vrba připomněl, že je třeba se nebát digitální kategorie a mladé hasiče a děti k ní povzbudit. KORP KhK přistupuje 

k poznámce o nemožnosti čerpání z internetu tak, že se nebrání k využití takového zdroje, ale jen pro dílčí věci, např. 

obrázky PHP atd…, v žádném případě ne celých prezentací, či větších částí, později vydávaných za svou autorskou 

práci. S nutností přesné citace (zdroj, čas, datum). K tomu připomněl br. Petrák potřebu sjednocení metodiky tvorby, 

jinak nelze objektivně hodnotit. Br. Kraus dodal, že OORM Náchod bude na předvánoční společné schůzi informovat 

o možnosti čerpání z internetu. 

 

4) V bodu preventivně výchovné činnosti je doporučeno zaměřit se na seniory. Uskutečnit besedu, tématický 

výklad, praktickou ukázku práce s PHP atd. Navštívit klub nebo domov pro seniory. J. Vrba upořádal v letošním roce 

besedu v továrně na výrobu netkaných textílií Polytex v Malých Svatoňovicích a přítomné seznámil s funkcí PHP. 

Jejich účinek si přítomní v praxi na místě vyzkoušeli. JSDH Malé Svatoňovice jim předvedla ukázku hašení požáru 

z Tatry 815.  

5) Setkání OORP KhK se po dohodě uskuteční 4. – 5. března 2016 na učilišti PO ve Velkém Poříčí od 16:00. 

Hlavní přednáška bude, dle návrhu br. Petráka, ukazovat práci společnosti Klimatizér plus,zabývající se stříkanou 

izolací.  

6) navrhované změny Metodického pokynu k odbornosti ,,Preventista SH ČMS“. Předem potřeba vyjasnit 2 

pojmy -  RPVČ SDH (Referent prevence a výchovné činnosti SDH - snaha o zavedení této pozice do Výkonného výboru 

sboru) a Preventista SH ČMS (název odbornosti, kterou musí RVPČ získat). Br. Kraus za OORP Náchod navrhuje 

upřesnění periodicity účasti v intervalech 1-3-5 od získání odbornosti. Nyní je formulováno nepřesně – tj. povinná 

účast pouze na 3 seminářích za 5leté období. Příprava by měla vycházet z testových otázek. S. Geréczová vznesla 

dotaz na skripta a samostudium – co si pod tím představit, kde je možné vypůjčit? A navrhla, zda-li by bylo možné 

zřídit v sekci Prevence na dh.cz prostor pro nejnovější znění zákonů, vyhlášek a směrnic související se 

sebevzděláváním – br. Orsák si poznamenal, je jmenován do komise pro vzdělávání.  

Br. Vrba pošle nejnovější, byť by pracovní, verzi Metodického pokynu. 

7) Posledním bodem byla příprava činnosti na nadcházející rok 2016. Důležité zaměřit pozornost na práci se 

seniory a pokračovat v tématech referenta prevence. Snažit se oslovit a získat do našich řad další členy. Aktivně 

prosazovat úlohu a členství RPVČ ve Výkonném výboru SDH. 

Další schůze rady bude včas ohlášena. 

Zapsala dne 13. 11. 2015, s. Štěpánka Geréczová 

Kontroloval dne 17. 11. 2015, br. František Kraus 

Kontroloval dne 13. 11. 2015, br. Petr Řehůřek 


