
JEDNÁNÍ KRAJSKÉ ODBORNÉ RADY MLÁDEŽE, 1. 3. 2023 od 18,00 hodin 

Online setkání 

 

Přítomni:  

OSH jméno 

Beroun František Hrubý 

Benešov omluvena 

Kladno Martina Leváková  

Kolín Radek Hovorka 

Kutná Hora Aleš Karda 

Mělník Ladislava Zygmundová  

Mladá Boleslav Ladislav Hložek 

Nymburk Monika Němečková 

Praha-východ Libor Tomeček  

Praha-západ Michal Zrno 

Příbram Pavel Hájek 

Rakovník Jaroslava Čečrdlová 

 

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

 

2) Krajská soutěž Plamen a dorost 2023, Neratovice,  9. – 11. 6. 2023 

 

- Starosta OSH Mělník, František Dvořák, představil plán organizace Krajského 

kola hry Plamen a Krajského kola soutěže dorostu v požárním sportu 2023. 

- Vzhledem k přesunu závodu požárnické všestrannosti do výchovně-vzdělávací 

části Plamenu i dorostu, domluvili se přítomní na tom, že mládežnická krajská 

soutěž se uskuteční ve dvou dnech. 

- Dále byly projednány další záležitosti organizace soutěží. 

- Ubytování - rozhodčí budou ubytování mimo Neratovice v Autokempu v Mělníku 

(jejich příjezd je plánován na pátek) a součástí OZ budou tipy na ubytování pro 

družstva. 

- Do konce dubna je třeba z jednotlivých OSH zaslat J. Čečrdlové jména 

rozhodčích, kteří se krajského kola zúčastní.  

- Strava - VV KSH na svém posledním jednání jednal právě o stravování na 

krajských soutěžích. Zkušenosti z minulých let hovoří o vyhazování nebo 

nevyzvedávání stravy. KORM tedy záležitost prodiskutovala a navrhuje stravu 

neřešit objednáním stravy pro závodníky, ale poskytnout finanční příspěvek na 

stravu  pro družstva a to po vzoru mistrovských akcí. Vedoucí KORM postoupí 

vedení KSH, resp. starostovi KSH. 

- Dále byl navržen štáb soutěže. Navržení budou kontaktováni, abychom konečný 

seznam měli nejpozději v dubnu k dispozici. 

- Přihlášky budou zasílány vysílajícím OSH elektronicky na e-mail: 

ksh.prihlasky@seznam.cz a to do1. 6. 2023. Originály s podpisy a razítky budou 

odevzdány u prezence.  

- Dále byl diskutován návrh na použití jednotných požárních stříkaček, ne COMFI, 

čímž se o trénink na stroji zkrátí čas soutěže. Jejich zapůjčení (za úhradu) bude 

projednáno s OSH Nymburk. 

mailto:ksh.prihlasky@seznam.cz


- Připravený časový harmonogram bude rozeslán k připomínkování. 

- Finální podobu organizačních zabezpečení na obě soutěže připraví rada na 

dubnovém jednání tak, aby byla připravena k projednání na květnovém jednání 

Výkonného výboru KSH Středočeského kraje.  

 

3) Krajská soutěž v běhu na 60 metrů 2023, Kutná Hora, 10. 9. 2023 

- ÚORM určila počty postupujících závodníků z každého kraje. Počet závodníků se 

odvíjí od počtu registrovaných sportovců do 15 let v kraji. Pro Středočeský kraj je 

to 12 závodníků v každé kategorii.  

- A. Karda navrhl zvýšení počtu závodníků z těch OSH, z nichž v loňském roce 

postoupili závodníci na MČR. Po kratší diskusi se KORM dohodla na tom, že do 

krajského kola stejně jako loni postoupí z okresních kol 5 závodníků v každé 

kategorii. 

- Organizační zabezpečení bude připraveno na dubnové jednání KORM. 

 

4) Krajské setkání přípravek 2023, okres Nymburk 

- Termín stanoven na 17. září 2023. 

- Místo konání bude upřesněno na dubnovém jednání, kde také bude projednáno 

organizační zabezpečení.  

 

5) Zprávy z ÚORM 

- Český halový pohár 2023: bude zavedena namátková kontrola materiálu, IV. kolo 

ČHP bude nově Halovým mistrovstvím ČR, limity pro kvalifikaci budou zveřejněny 

tento týden. 

- Konkrétní informace k Závodu hasičské všestrannosti a brannosti budou vedoucím 

OORM a KORM předány na společném jednání 31. března 2023 v Přibyslavi. 

- Aktuálně skončila teoretická část kurzu trenér požárního sportu C, která probíhala 

online. Na přelomu března a dubna budou zveřejněny informace k praktické části 

kurzu. Další podobný kurz se bude snad konat začátkem roku 2024. 

- Termíny MČR: 24.-26. 6. MČR Plamen, Nový Jičín, 1.-3. 7. dorost, Domažlice, 

MČR 60m - 23. 6., Brno.  

- Kvalifikace pro další mezinárodní hasičskou soutěž mládeže se uskuteční na podzim 

2023.  

6) Různé 

a. J. Čečrdlová informovala o vzdělávacím projektu Junior Universita, kterou 

pořádá SH ČMS ve spolupráci s ÚHŠ Jánské Koupele, VŠB-TUO, SPŠ 

Hranice a navrhla, aby se Středočeský kraj do projektu zapojil. V dubnu bude 

rozhodnuto.  

b. J. Čečrdlová dále informovala o možnosti uspořádat Rescue Camp, výukově- 

vzdělávací projekt, který se zaměřuje na přípravu  na zařazení budoucích členů 

do jednotek sboru dobrovolných hasičů obce. V jiných krajích jsou pořádány a 

mají úspěch. Samozřejmě je nutné při organizaci takové akce spolupracovat 

s radami represe a požárními stanicemi HZS. Do dubna se všichni zamyslí nad 

možnostmi svého okresu, případně nad osobami, které by se k organizaci 

takové akce hodily. 

c. ZHBV - k organizaci krajského kola se již na podzim 2022 přihlásila OORM 

Praha západ. M. Zrno nyní navrhl termín konání 4. 11. V tomto termínu se 

koná velká republiková akce a tak byl M. Zrno požádán o posunutí termínu. 

Dále bylo diskutováno, zda bude akce jednodenní či vícedenní (Plamen a  



dorost). Přítomní se shodli, že na dubnové schůzce KORM bude rozhodnuto. 

Do té doby je třeba promyslet postupový klíč. Informace k ZHVB budou 31. 3. 

na celorepublikovém jednání vedoucích OORM a KORM. 

 

 

Zapsala: J. Čečrdlová, skončeno 18,10 


