
JEDNÁNÍ KRAJSKÉ ODBORNÉ RADY MLÁDEŽE 

29. 9. 2022 od 17,00 hodin 

KANCELÁŘ OSH Praha - západ 

 

Přítomni:  

OSH jméno 

Beroun František Hrubý 

Benešov Dana Vilímková 

Kladno Martina Leváková 

Kolín Radek Hovorka 

Kutná Hora Tomáš Valenta 

Mělník Ladislava Zygmundová 

Mladá Boleslav Miroslav Příhoda 

Nymburk omluvena 

Praha-východ Libor Tomeček 

Praha-západ Petr Kšána 

Příbram Pavel Hájek 

Rakovník Jaroslava Čečrdlová 

host Oldřich Lacina (starosta KSH Středočeského kraje) 

host Aleš Karda 

 

1) Vedoucí KORM J. Čečrdlová přivítala přítomné a zahájila jednání. 

 

2) Hodnocení krajských akcí pro děti a mládež 

 

a. Krajská soutěž Plamen a dorost, Čelákovice 10. – 12. 6. 2022 

i. J. Čečrdlová shrnula hodnocení soutěže z jednání VV KSH. Akce byla 

hodnocena jako velmi pěkně organizačně zvládnutá.  

ii. Objevily se výtky týkající se práce rozhodčích na ZPV, např. na uzlování 

nebo na topografii. Po krátké diskusi bylo vyhodnoceno, že se jednalo 

spíše o nedorozumění nebo technické chyby, kterým je třeba se na 

dalších akcích vyvarovat. 

iii. Kritizována byla nízká účast rozhodčích.  

iv. Jako problém se ukázalo elektronické přihlašování prostřednictvím 

portálu prihlasky.dh.cz  

1. Je třeba důsledně vysvětlovat a do OZ zaznamenat kdo přihlášky 

na krajské kolo podává, tedy příslušné OSH (starosta nebo jiná, 

starostou OSH pověřená, osoba). 

2. Pro příjem přihlášek byla zřízena nová e-mailová adresa: 

ksh.prihlasky@seznam.cz  

3. Ve formuláři postrádáme kolonku kontakt na vedoucího. 

Zkontaktujeme Kancelář SH ČMS a požádáme o úpravu. 

 

b. Krajská soutěž v běhu na 60 metrů, Rakovník, 4. 9. 2022 

i. Soutěž byla hodnocena kladně. 

ii. Náměty do dalších ročníků:  

1. Přihlášky posílat ve vymezeném termínu. 

mailto:ksh.prihlasky@seznam.cz


2. V OZ zdůraznit, že přihlášky opět posílá příslušné OSH. 

3. Pokud v místě není tribuna, je potřeba to zmínit v OZ, aby si 

účastníci mohli přivézt stany, lavice apod. (Platí pro všechny 

akce.) 

4. S úsekem mládeže je potřeba si vyjasnit, jaký je postup pro 

náhradníky. 

iii. Dále byla diskutována otázka přestupů jednotlivců v obou kategoriích. 

Například otázka toho, že dítě se může dostat situace, že 60m běhá za 

domácí SDH, ale v týmové soutěži běhá za jiné SDH. Tyto náměty byly 

předány ÚORM prostřednictvím D. Vilímkové. 

 

c. Krajské setkání přípravek 18. 9. 2022, Sedlčany 

i. Soutěž hodnotil P. Hájek. Akce se zúčastnilo 28 družstev a vydařila se. 

Vzhledem k nízké účasti rozhodčí (ne každé družstvo splnilo podmínku 

„dodání“ rozhodčího) nemohly běžet všechny disciplíny najednou.  

 

3) Plán na rok 2023 

a. Členové rady spolu se starostou KSH diskutovali možné termíny a místa konání 

jednotlivých akcí. 

b. Krajské kolo Plamen a dorost – Mělník vynechal, Příbram nemá jistý stadion, 

Rakovník zkusí zjistit možnosti pro termín 9.–11. 6. 2023  

c. Krajské kolo přípravky - Kostomlaty n. Labem (Nymburk), zjistit, zda by byl 

vhodný termín 17. 9. 2023 

d. Krajské kolo  v běhu na 60m s překážkami – Kutná Hora zjistí možnosti  na 10. 

9. 2023 

e. Krajské kolo ZPV - Praha – západ  zjistí možnosti na listopad 2023 

 

4) Změny Směrnice hry Plamen a směrnice dorostu 

a. Aleš Karda, který se za středočeské vedoucí zúčastnil celorepublikového 

semináře konaného v Benešově 24. 9. 2022, stručně představil nejzásadnější 

změny obou směrnic. 

i. Rozdělení obou směrnic na sportovní a  volnočasovou část. 

ii. ZPV vtělen do volnočasové části - pravidla platící od ročníku 2023/2024 

budou zveřejněna cca v únoru 2023.  

iii. Z dalších změn zmiňuji otázku občanských průkazů, kronik, trenérů, 

značek na drahách, košů na PÚ. 

b. D. Vilímková doplnila toto představení o informaci, že Eva Vilímková, která se 

semináře účastnila za středočeské rozhodčí,  připravuje souhrnný výpis změn. 

Ten pak bude spolu s komentářem připraveným vedoucí úseku mládeže SH 

ČMS Lucií Šulcovou odeslán členům KORM. 

5) Různé 

a. Starosta KSH O. Lacina  seznámil přítomné s připravovaným setkáním 

sportovců s hejtmankou Středočeského kraje 29. 11. 2022. Podklady pro 

pozvání sportovců připraví J. Čečrdlová a odešle je starostovi a pracovnici KSH.  

 

 

 

Zapsala: J. Čečrdlová, skončeno 19,00 


