
Zápis z jednání rady prevence ze dne 27. 9. 2011 

 

Přítomni:  P. Řehůřek, D. Beránek, L. Tykal, L. Votoček 

Hosté: Mgr. P. Kuřitka 

Omluveni: M. Mladonický, Z. Kraus, J. Šibrava, Vl. Suchý 

 

 

Program jednání: 

1) Přivítání a informace z uplynulého období 

2) Příprava semináře pro Referenty prevence a výchovné činnosti 

3) Informace o připravované návštěvě stacionáře 

4) Ukončení  

 

K bodu 1. 

P. Řehůřek přivítal přítomné a omluvil nepřítomné. Z minulého 

jednání připomněl možnost konání podzimního semináře pro 

referenty prevence a výchovné činnosti (RPVČ). Původní verze konání 

dvoudenního semináře, které se mělo uskutečnit ÚHŠ Bílé Poličany, 

byla radou zamítnuta kvůli vysoké ceně za stravu a ubytování. Dalším 

z návrhů bylo uspořádat toto školení z důvodů ubytování na stanici 

HZS ve Velkém Poříčí. Tento návrh byl také zamítnut z důvodu větší 

vzdálenosti pro některé referenty, které by toto mohlo odradit od 

tohoto školení. Nakonec se rada dohodla o uskutečnění semináře 

v Trutnově na stanici HZS. Toto školení bude jednodenní a proběhne v 



sobotu. Pozvánka a návratka budou včas zveřejněny na webových 

stránkách www.oshtu.cz. 

 

K bodu 2. 

Mgr. P. Kuřitka informoval o možném termínu konání semináře na 

stanici HZS v Trutnově. Po dohodě s radou byl datum školení určen na 

5. Listopadu 2011 od 9:00 hod. Ukončení semináře se předpokládá 

okolo 15:00 – 15:30 hod. 

P. Řehůřek informoval přítomné o schválené finanční dotaci na 

zaplacení oběda pro přítomné referenty a lektory Výkonným 

Výborem. 

Dále rada prevence probírala přibližná témata semináře. Je nastíněn 

nějaký hrubý základ možných témat. Mgr. P. Kuřitka navrhl, aby 

jednotliví členové rady rozmysleli možné témata a tyto pak zaslali P. 

Řehůřkovi nejpozději do čtrnácti dní ode dne konání této rady. Ten 

posléze společně s Mgr. P. Kuřitkou vybere z těchto návrhu témata 

školení.  

 

K bodu 3. 

 

P. Řehůřek informoval přítomné o dodatečné předání odměn za 

soutěž POOD 2011 v Trutnovském stacionáři pro zdravotně oslabené 

a tělesně postižené. Klienti tohoto stacionáře se letos poprvé 

zúčastnili této soutěže. Po dohodě s vedením stacionáře v Trutnově 

proběhne předání odměn pro klienty stacionáře v podzimních 

měsících. Termín byl stanoven na 4. Října 2011 v dopoledních 



hodinách. Předání ocenění se zúčastní vedoucí OORP P. Řehůřek, 

vedoucí KORP J. Vrba a vedoucí OORM J. Burdychová. 

 

 

K bodu 4. 

 

Na závěr L. Votoček informoval přítomné o postupném ukončení 

práce v radě prevence z důvodů zdravotních problémů. L. Votoček 

přislíbil, že si za sebe v brzké době najde náhradu, kterou bude 

pozvolna zasvěcovat do práce rady prevence a potom ukončí své 

působení v radě. P. Řehůřek jakožto vedoucí rady toto vzal na vědomí. 

Jelikož nikdo další neměl nic dalšího k projednání, P. Řehůřek v 16:30 

jednání ukončil. 

 

 

Zápis provedl P. Řehůřek vedoucí OORP 

 

   

 

 


