
Z jednání ÚORM konaného dne 15. 1. 2013 v Praze 
 

 

Radě byl představen nový člen ÚORM za MSH hl. m. Prahy Ladislav Smutný.  

 

Rada projednala zabezpečení celorepublikové porady vedoucích OORM a KORM. Termín 

zůstává dle plánu práce. Rada projednala program jednání. Je nutno dopředu oslovit OSH, kde 

se koná Bambiriáda, s dotazem zda se Bambiriády zúčastní.  

 

Dalším bodem jednání byla příprava školení hospodářů na úseku mládeže. Rovněž bylo 

opakovaně zhodnoceno čerpání dotace z MŠMT v roce 2012 a ÚORM schválila vyúčtování 

dotace poskytnuté MŠMT ČR na rok 2012 na projekt Mladí hasiči 2012 včetně investiční 

dotace. 

 

Rada projednala vzorové organizační zabezpečení krajských kol, s drobnými připomínkami 

schváleno.  

 

Rada projednala přípravu a zabezpečení kurzu pro Hlavní vedoucí táborů. Hlavním lektorem 

byla jmenována Martina Crháková.  

 

Rada projednala vyhlášení Letních škol instruktorů, do plánu práce byly doplněny termíny, 

stále je v jednání místo konání Letní školy Malé Svatoňovice.  

 

Členové rady informovali o dění v jednotlivých krajích, ve většině je před jednáním KORM, 

probíhá příprava krajských kol. Stále se rozvíjí soustředění dorostu, v mnoha krajích probíhají 

soutěže i ligy v uzlování.  

V Libereckém kraji uspořádali silvestrovskou akci pro děti s účastí cca 250 dětí.  

V Královéhradeckém kraji uvažují o soutěži, případně kempu pro dorost ve výstupu na věž.  

 

Rada byla informována o jednání s hejtmanem Libereckého kraje ohledně finančního 

zabezpečení MČR hry Plamen a dorostu v PS 2013.  

Rada byla rovněž informována o počátečních přípravách MČR v roce 2014 v Jihomoravském 

kraji.  

 

Ing. Němečková informovala ÚORM o nové akci pro členy SH ČMS s AquaPalace Česlice. 

Momentálně probíhá první pilotní akce, následovat budou další. 

 

Členové rady byli informováni o průběhu přípravy dorostenecké reprezentace. Vzhledem 

k časové náročnosti bude nutné zapojení dalších členů ÚORM při zabezpečení přípravy.  

Rovněž byla podána informace z konference Světové federace požárního sportu o zařazení 

kategorie dorostenek a žen do programu MS, dokončují se pravidla, k zařazení by mělo dojít 

nejdéle v roce 2014. Reprezentace dorostenek bude ustavena v letošním roce otevřeným 

výběrem, vedením reprezentace bude pověřena Dana Michailidisová. Reprezentace bude 

připravována pro účast na MS v roce 2014.  

 

Rada se zabývala přípravou zábavné vědomostní hry pro MH. Byl stanoven koncept hry a 

rozděleny jednotlivé okruhy otázek a hesel členům rady. Na březnovém jednání bude příprava 

pokračovat.  

 

 

 

 

Další jednání ÚORM proběhne dne 12. 3. 2013 v Praze.  


