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Zápis z jednání Krajské odborné rady mládeže konaného dne 19. února 

2020 v zasedací místnosti OSH Praha-východ, Ohradní 26, Praha 4 – 

Michle 

 

 

 

 

 

Přítomni za KORM: 

Vedoucí KORM – p. Karda 

Benešov – pí. Vilímková 

Beroun – p. Hrubý 

Kladno – p. Laitner 

Kolín – p. Hybler 

Kutná Hora – p. Valenta 

Mělník – p. Dvořák 

Mladá Boleslav – p. Hložek, p. Volák 

Nymburk – pí. Němečková 

Praha-východ – pí. Blažková 

Praha-západ – p. Zrno 

Příbram – pí. Šejbová  

Rakovník – pí. Čečrdlová 

 

 

Dále přítomni: 

Starosta KSH – p. Lacina 

Vedoucí kanceláře KSH – pí. Šindelářová 

Zapisovatelka: Petra Myslínová Cejpková 
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Průběh jednání:  

1/ Zahájení jednání – p. Alešem Kardou v 16.45 hod. 

2/ Krajská soutěž hry Plamen a dorostu – proběhne ve dnech 12. až 14. června 2020 na 

okrese Mělník. K tomuto krajskému kolo byla řešena finální podoba OZ (organizačního 

zabezpečení) a dále proběhlo rozlosování startovních čísel: 

 

OSH  Mladí hasiči Dorostenky Dorostenci 

Benešov 12   1  12 

Beroun  5 12  10 

Kladno  1 10    1 

Kolín  8   5    3 

Kutná Hora  2   9    9 

Mělník   6   2    7 

Mladá Boleslav 11   6    6 

Nymburk  9  11    2 

Praha-východ  3   7   5 

Praha-západ 10   4   8 

Příbram   4   8   4 

Rakovník   7   3  11 

 

 

 

3/ Krajské setkání přípravek 

• Informace podává p. Zrno – proběhne na okrese Praha-západ dne 20. září 2020 

na fotbalovém hřišti v Bojanovicích. 

• P. Zrno vznesl dotaz ohledně stravování. Na PZ je možnost, aby stravu buď 

uvařila školní jídelna v cca 10 km vzdálené obci od místa konání akce, nebo 

může stravu připravit jeden místní sbor. Členové KORM se shodují, že bude 

vhodnější využít možnost ve školní jídelně, kde lépe budou znát stravovací 

nároky na malé děti, vhodnější bude také z hygienických důvodů. Dovoz a výdej 

jídla zajistí přímo pracovníci školní jídelny. Jídlo bude vydáváno do plastových 

talířů.  

• Na dotazy p. Zrna je zodpovězeno několik organizačních záležitostí: všechny 

disciplíny je vhodnější mít najednou, všichni účastnící dostávají pamětní 

medaile, pro první až třetí družstvo se dávají medaile a poháry. Na všechny 

disciplíny – pokud běží současně – je třeba asi 40 rozhodčích. Paní Vilímková a 

další členové KORM nabízejí pomoc se zajištěním rozhodčích v případě 

nedostatku.  

• P. Karda podal vysvětlení, které disciplíny se měří na časomíru a které na stopky. 

• Mezi prvním a druhým kolem bude pauza pro rozhodčí cca 10 minut. 

• Celkové náklady by neměly přesáhnout rozpočtovou částku 50 tisíc Kč s tím, že 

není přesně stanoveno, jak poměrná částka smí být využita na stravu, na 

pronájem stadiónu, na ceny a další služby, bere se pouze jako celkový rozpočet.  

• Pan Zrno přislíbí připravit OZ této akce v nejbližší době.  

• Po dobu oběda je doporučeno mít doprovodný program, ideální řešení 

představuje skákací hrad.  
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4/ Různé 

• Paní Němečková podala informaci o přípravách Mistrovství ČR Plamene, dorostu a 

Sjezdu, na který je předpokládaná diskuze o navrhovaných změnách ve Stanovách.  

• Dne 3. dubna 2020 proběhne v Přibyslavi školení hospodářů a dále pak porada 

vedoucích rad mládeže. Po jejím skončení se uskuteční krátká porada KORM 

Středočeského kraje, neboť bude třeba stanovit vedoucího rady, který bude pokračovat 

v dalším volebním období a bude z titulu funkce členem Výkonného výboru KSH. 

• Pan Karda vznesl dotaz na konání soutěží TFA – paní Čečrdlová odpovídá, že dvě 

soutěže se konají v jejím okrese, avšak se svými vlastními pravidly.  

• Pan Lacina požádal o zjištění, které sbory na jednotlivých okresech dělají sekyrková a 

žebříková cvičení a prosí nahlášení sboru, vlastní zkontaktování již provede sám.  

• Paní Němečková informovala, že v krátké době budou vyhlášeny Letní školy 

instruktorů.  

• Paní Němečková upozorňuje, že i přesto, že je existuje Registr sportu, je nutno vybírat 

od sborů Registrační list sportovního oddílu. V současné době jsou snahy o to, aby 

stejným způsobem, jakým se vygeneruje Hlášení o činnosti, mohlo být vygenerován 

také Registrační list kolektivu MH a sportovního oddílu. 

• Paní Němečková dále nabízí pomoc s vyplněním Rejstříku sportu, kdokoliv by narazil 

na problém, může jí zavolat. V této souvislosti na dotaz p. Zrna uvedla, že není 

předpoklad, že by se krátily finanční prostředky na sport, avšak je nutno počítat s tím, 

že při kontrole dotačních podmínek jsou sbory upozorněny pouze na jednu chybu.  

• Poslední informace paní Němečkové se týká národní agentury sportu, která pořádá 

veřejný meeting, kde se chtějí představit a říct, co je plánováno do budoucna. Bude také 

projednána otázka, jak bude pokračovat Můj klub. Ve Středočeském kraji toto jednání 

proběhne 8. června 2020.  

5/ Závěr jednání – ukončeno v 18.15 hod.  

 

 

 

Aleš Karda, vedoucí Krajské odborné rady mládeže, v. r.  

 

Zápis vyhotovila: Petra Myslínová Cejpková  

 

 

 


