
Zápis ze schůze KORM č. 4/2015 
 

Místo, datum: Vysoké Mýto, 1.12.2015 
 

 

Přítomni  za OORM: 
CR:  J. Čechlovský, R. Pecková,  

PA:  M. Nováková, H. Košťálová 

UO: R. Rajnet, F. Faltus 

SY: Bidmon Jiří,  

  

 

Přítomní hosté:  
 - 

 

Omluveni: 
Josef Bidmon, Uher Pavel 

 

 

 

 

 

Program dle pozvánky: 
1. Průběh okresních kol ZPV  

2. Úkoly dle plánu práce 

3. Ostatní, různé 

4. Plnění úkolů 

5. Závěr 

 

 

Řízení změn dokumentu: 
 

 Datum: Verze: Popis verze dokumentu: 

15. 12. 2015 1.01 Návrh zápisu z jednání KORM  k revizi od ověřovatelů zápisu 

31.12.2015 1.01 Žádné námitky ze strany KORM 

 

 

 



1. Průběh okresních kol ZPV 

 

 Všechny okresy mají silnou účast na ZPV v kategorii mladších i starších. 

 Okresy Ustí n/O a Svitavy mají silnější účast v kategorii dorostu družstev a dorostu 

jednotlivců  

 Okresy Chrudim a Pardubice mají v kategorii jednotlivců účast poloviční cca 10 

dorostenců a 10 dorostenek (ve 3 kategoriích)  

 Zvýšit členskou základnu je možné zacílením na sbory, kde mají hojnou členskou 

základnu dětí, ale které dále nepokračují do dorostu, 

  nebo zacílit již na mladší dorost u družstev MH, které nemají ambice vyhrát plamen a 

najít talentovaného/vanou  mladého hasiče a umožnili by mu/jí takto vyniknout. 

 Je třeba komunikovat, aby se tyto informace o dorostu dostaly nejen k vedoucím, ale i 

dětem. 

 

2. Úkoly dle plánu práce 

 Na další schůzi připravit časový harmonogram soutěže dle místa a postupového klíče 

 Na další schůzi připravit rozpis rozhodčích (počty nikoliv jména) dle časového 

programu a počtu drah 

 Rada se shodla na uspořádání krajského školení rozhodčích, kteří potenciálně pojedou 

pískat krajská kola (školení pro 12 rozhodčích z každého okresu). Školení bude 

zaměřeno na praxi = na dráze i přes překážky a také teoretickou část. 

Termín školení: 7. 2. 2016 Pardubice SRPŠ od 9.00 

Náklady 100kč/os přispěje OSH z školení mládeže, nebo přispěje daný 

rozhodčí. 

 

 

3. Ostatní a různé 

 Monika Nováková se zúčastnila na podzim školení na garanta, o jejímž zdárném 

průběhu informovala 

 Monika Nováková informovala o poskytnuté pomoci při školení v Plzeňském kraji, o 

kterou nás požádal starosta OSH okresu Plzeň 

 J. Čechlovský se zúčastní jednání UORM a je třeba projednat 

o Způsob odhlašování členů z členské základny 

o Kdy budu vydány oficiálně specializace pro MH 

o Kdy budou vydány směrnice pro plamen a dorost včetně dodatků 

o Jaká je role rady hasičských soutěží k okresnímu kolu hry plamen. 

 Diskuse o PR a zviditelnění hasičské mládeže (web, média, fanoušci), která bude 

zevrubněji popsána a následně projednána s VV 

 Jednotlivé OORM souhlasí, aby si vzájemně poskytly zprávy o činnosti mládeže za 

rok 2015 a inspirovali se pro další činnost 

 



4. Plnění úkolů 

 Na předchozí schůzi byl vytvořen seznam hlavních nákladů soutěže a 

připraven nástroj na jejich kalkulaci 

 Nyní se povedlo dokončit do „čistopisu“ (příloha tohoto mailu) 

o Slib rozhodčích 

o Slib závodníků 

o Rozměření tratí pro MH od cíle ke startu 

o Rozměření tratí pro dorost od cíle ke startu 

 Graficky dolaďujeme předané podklady z oblastí 

o Výstroje závodníků 

o Technického nářadí 

o Rozmístění na trati 

 

 

Úkoly: 

 

Do kdy: Kdo zajistí: Popis úkolu: 

Stav 
úkolu k 

datu 
schůze: 

29.5.2015 R. Rajnet 
Zaktualizuje a zašle OZ dorostu o změnu = zákaz použití treter na 
umělé trávě. 

hotovo 

31.5.2015 Vedoucí OORM 
Zašlou R.Rajnetovi počty postupujících družstev a jednotlivců 
z okresních kol dle jednotlivých kategorií. 

hotovo 

31.5.2015 Vedoucí OORM 
Zašlou Jirkovi Bidmonovi jmenný seznam rozhodčích na krajské 
kolo hry plamen. 

hotovo 

15.7.2015 Vedoucí OORM 
Zašlou J.Čechl podklady na jednání KORM (návrh plánu práce, 
organizace kol, postupové klíče, časovou náročnost) 

hotovo 

31.7.2015 Vedoucí OORM Předají návrhy skrze své starosty na své zástupce v KORM hotovo 

30.8.2015 
Josef Bidmon a 
VV kraje 

Výhled na roky 2015 a 2016, který okres bude pořádat krajské kolo 
plamen, dorost, superpohár, zasloužilé hasiče, … 

 Hotovo 
na 2016 

30.11.2015 M. Nováková 
připravit a zaslat sliby rozhodčích a závodníků, které budeme 
používat na nástupech 

hotovo 

30.11.2015 M. Nováková 
připravit a zaslat na 1 stránku popis a foto správná/špatná výstroj 
a výzbroj závodníků MH a na druhou stránku dorostu 

předáno 

30.11.2015 J.Čechlovský Připravit a zaslat manuál k úvodnímu a závěrečnému nástupu předáno 

30.11.2015 J.Čechlovský Připravit a zaslat manuál k rozměření tratí (od cíle ke startu) Hotovo 

30.11.2015 R. Rajnet 
Připravit a zaslat na 1-2 stránky popis a foto nářadí, které se smí a 
nesmí používat na disciplíny MH a i dorostu 

předáno 



30.11.2015 Ji. Bidmon 
Připravit a zaslat na 1-2 stránky popis a foto rozmístění závodníků 
při startu a popis a foto předávek (včetně úseku odpojení na 
dorostu) 

  

15.12.2015 Vedoucí OORM 
Vedoucí OORM zašlou roční zpravodaje o činnosti mládeže za své 
okresy, abychom vzájemně mohli čerpat inspiraci pro další činnost. 

  

31.12.2015 H. Košťálová 
Organizační a materiální zajištění školení rozhodčích v Pardubicích 
+ návrh pozvánky.   

31.12.2015 J.Čechlovský Personální zajištění školení rozhodčích v Pardubicích = lektora   

18.1.2016 
Ji. Bidmon + R. 
Pecková 

Fanoušci: Sepsat a popsat minimálně 6 způsobů a provedení (kdo-
co-kdy), jak zvýšit počet diváků a fanoušků na tribunách krajských 
kol plamen a dorostu.   

18.1.2016 
Ji. Bidmon + R. 
Pecková 

Fotky o činnosti: popsat organizačně  a graficky minimálně 3 různé 
plaformy (web KSH, facebook, rajčce aj.), publikování fotek z 
činnosti hasičké mládeže Pce kraje (soutěže, výlety, tábory …), zda 
a jaké info by se k fotce přidávalo … očekávaný podklad k další 
diskusi jsou 3 grafické stránky ... 1 řešení bude navrženo VV 

  

18.1.2016 
Ji. Bidmon + R. 
Pecková 

Informace o nás = PR : sepsat, co chceme říci o hasičské mládeži 
Pce kraje, jakými kanály toto chceme komunikovat a kdo 
komunikovat (stát před kamerou, psát články)… materiál bude 
předložen VV, aby se dále projednal u specialistů    

18.1.2016 J.Čechlovský 
Časový plán soutěže Plamen  ( na základě navrženého místa a 
postupujícího klíče ) + rozpis rozhodčích   

18.1.2016 M. Nováková 
Časový plán soutěže Dorostu  ( na základě navrženého místa a 
postupujícího klíče ) + rozpis rozhodčích   

18.1.2016 R.Rajnet 
Stanovení úrovně odbornosti rozhodčích na jednotlivé úseky 
plamenu a dorostu pro jarní kolo (např. L1 = hlavní rozhodčí a RD, 
Ln = přeskok bariéry)   

 

 

 

 



Další schůze KORM Pardubického kraje 

 

Termín další schůze KORM PCE kraje 21.1.2016 od 17:30 na okrese Svitavy – bude upřesněno 

 

 

Program další schůze: 

1. Organizace ročníku 2015/2016, závěry z jednání výkonného výboru 

2. Úkoly dle plánu práce 

3. Úkoly pro zlepšení práce s mládeží  

4. Ostatní 

 

 

 

Přílohy: 

 Příloha č. 1 – Sliby závodníků a rozhodčích 

Příloha č. 2 – Rozměření tratí od cíle ke startu pro MH a dorost 

Příloha č. 3 – Výstroj a výzbroj závodníků  

 

 

 

 

 

Zapsal: 

 

 J. Čechlovský (ORM Chrudim)    …………………………………… 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

M. Nováková (ORM Pardubice)    …………………………………… 

 

 

R.Rajnet (ORM Ústí n/O)    …………………………………… 

 

 

J. Bidmon (ORM Svitavy)    …………………………………… 

 


