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Zápis ze schůze KORM č. 1/2015 
           Verze 1.02 

Místo, datum: Litomyšl, 26. 5. 2015 
            

 

Přítomni  za OORM: 
CR:  J. Čechlovský 

PA:  M. Nováková, H. Košťálová 

SY:  P. Uher. J. Bidmon 

UO R. Rajnet 

  

 

Přítomní hosté:  
Starosta KSH: Josef Bidmon 

Pořadatelé krajského kola Plamen: p. Jireček, p. Křivka 

 

Omluveni: 
 žádný 

 

 

 

Program dle pozvánky: 
 

1. Zahájení - ustanovení KORM  na období 2015-2020 

2. Příprava krajského kola plamen a dorostu - Bidmon Jiří, Rajnet Rudolf, vedoucí ORM SY a UO 

3. Vyhlášení krajského kola PO očima dětí - místo, čas, účast - vedoucí ORM nahlásí (potvrdí účast 

vítězů okr. kol) 

4. Info z jednání UORM - Uher Pavel 

5. Info k přípravám 5. sjezdu SH ČMS 

6. Různé 

7. Závěr 

 

 

Řízení změn dokumentu: 
 

 Datum: Verze: Popis verze dokumentu: 

28. 05. 2015 1.01 Návrh zápisu z jednání KORM  k revizi od ověřovatelů zápisu 

02. 06. 2015 1.02 Odsouhlasený zápis KORM od ověřovatelů zápisu 
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1. Ustavující schůze KORM na roky 2015-2020 

 

 Starosta SHČMS Pce kraje, Josef Bidmon, svolal ustavující schůzi KORM, které se zúčastnila 

stará i nová rada 

 Informoval o rozhodnutí výkonného výboru o zavedení principu zástupce vedoucího OORM a 

účasti obou (tzn. vedoucího i jeho zástupce na jednání KORM). Rozhodnutí je inspirováno 

zkušenostmi z jiných krajů, kde toto pomáhá v lepší zastupitelnosti, informovanosti a 

rozložení práce. 

 Vedoucí OORM skrze své starosty podají návrhy na zástupce vedoucích OORM, výkonný 

výbor projedná a potvrdí nominace. 

 Rozhodnutí výkonného výboru nemá vliv na funkci vedoucího KORM  

 Připomněl princip, že i když je po volbách tak zodpovědnost za uspořádání okresního, 

krajského, republikového kola má stará rada. 

 

 

2. Informace z jednání UORM 

 

 Pavel Uher informoval o průběhu příprav nových směrnic hry Plamen a zapracování závěrů 

z celorepublikového sjezdu vedoucích OORM plus ankety k požárním dvojicím. 

 Současný stav prací na směrnici je: 

o Vydání směrnice se odkládá až na období léto 2016 (raději kvalitně, než narychlo 

něco vydávat) 

o Přes záporné stanovisko ze sjezdu OORM budou ROTTky pro děti možné použít, jak 

na 60m, tak i na 4x60m (vedoucí ORM Pce kraje hlasovali pro rottky – tedy pro nás je 

to OK) 

o Průběh ankety ke dvojicím byl dle očekávání UORM, v termínu předalo odpovědi asi 

50% okresů, do 14 dnů po termínu 80%. 

 

 

 

 

3. Kontrola připravenosti krajských kol 

 

 Vedoucí OORM SY, Jirka Bidmon, představil OZ plamen, poskytl doplňující informace 

 Vedoucí OORM UO, Ruda Rajnet, představil OZ Dorostu, poskytl doplňující informace  

 Kromě kontrolního seznamu níže byly projednány tyto body: 
o Délka trasy na ZPV nebude ani 1km kolem stadionu, ani 3,5km, ale rada se shoduje na 

optimální délce 2,5km + bezpečnou trasu (bez výmolů, vysekané roští,… ) 
o Vedoucí OORM informují postupující družstva, aby si vzala na ZPV svačinu a pití. 

V místě konání ZPV nebude občerstvení. Občerstvení je až na stadionu v Litomyšli. 
o Vedoucí OORM informují postupující družstva, že se štafeta 4x60m a štafeta CTIF 

poběží pouze v 1 dráze (byť neobvyklé není to proti pravidlům). Útok CTIF bude 

měřen tzv. hříbečkem. 
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o Disciplína požární útok při plamenu i dorostu se běží na jednotné proudnice a vždy s 

přetlakáčem. 
o Kraj dorostu, respektive disciplína požární útok se běží na umělé trávě. Z důvodu 

bezpečnosti je zákaz použití treter na tomto povrchu (štafety jsou na tartanu). Je 

třeba doplnit do OZ. 
o Vedoucí OORM zašlou počty reálně postupujících družstev a jednotlivců na kraj, aby 

se koupily ceny (obava, že nebude naplněn postupový klíč 2 družstva a 2 jednotlivci 

v kategorii za okres). Přihlášky se jmény atd. posílají vedoucí kolektivů 

o Vedoucí OORM zašlou jména rozhodčích na plamen i dorost 

 

Zabezpečit koho co: Kdo zabezpečí na 

plamenu: 

Kdo zabezpečí na 

dorostu: 

Smluvní zajištění stadion, strava, zdravotník 

atd.  

KSH uzavřelo Není dořešeno 

Financování, rozpočet a objednávky= čerpání Není známo, hradí KSH Není dořešeno 

Připravenost drah - bezpečnost, povrch, 

rozměření, materiál 

OSH SY = Bidmon, Jireček, 

Křivka 

OSH UO = Rajnet 

Připravenost překážek (všechny překážky dle 

pravidel, ukotvení) 

OSH SY = Bidmon OSH UO = Rajnet 

Připravenost nářadí, obrázků, přetlačkáčů, 

společných proudnic aj. na disciplíny 

OSH SY = Bidmon OSH UO = Rajnet 

Připravenost dodávky vody OSH SY = Bidmon OSH UO = Rajnet 

Připravenost časomíry (ZPV, pož.útoky, 

dvojice, štafety obě, 100m) 

OSH SY, Černovský, Uher, 

Dušek 

OSH UO = Rajnet 

Připravenost pomůcek pro rozhodčí 

(praporky, vysílačky, start.listiny, aj.) 

OSH SY = Bidmon OSH UO = Rajnet 

Připravenost presence (startovní čísla, 

informace vedoucím, rozhodčím) 

OSH SY = Bidmon OSH UO = Rajnet 

Připravenost úvodního nástupu (hlášení 

velitele, moderování, hosté, proslovy) 

OSH SY = Uher OSH UO = Rajnet 

Připravenost sčítačky (PC, program, tiskárna) OSH PA = Košťálová OSH UO = Rajnet 

Připravenost diplomů a cen pro družstva i 

jednotlivce 

OSH SY = Bidmon Není znám počet 

reálně postupujících 

Připravenost závěrečného nástupu (hlášení 

velitele, moderování, hosté, proslovy 

OSH SY = Bidmon OSH UO = Rajnet 

Zdravotníka po dobu soutěže OSH SY = Bidmon OSH UO = Lanškroun 

Technickou četu před, v průběhu i po době 

soutěže 

OSH SY = Bidmon OSH UO = Kubík 

Ubytování OSH SY = Souralová, děti 

ve stanech, štáb v 

chatkách 

1denní akce 

Stravování Lístky při presenci OSH UO = Rajnet 

Ozvučení soutěže, moderátor OSH SY, Jiruše OSH UO = SDH Lišnice 

Fotograf soutěže OSH SY = Vacek ml nebude 



SHČMS – Pardubický kraj – Krajská odborná rada mládeže 

Zápis ze schůze KORM 2015-05-26  Stránka 4 z 5 

  

4. Princip fungování a spolupráce KORM Pce kraje 

 

 Prezentovaná stanoviska vedoucího OORM nebo jeho zástupce na schůzi KORM vyjadřuje 

názor okresu a nikoliv daného jednotlivce 

 Projednávané body na KORM jsou dány plánem práce anebo body v pozvánce na další schůzi 

KORM. Tyto body je třeba projednat v rámci okresních rad, případně i okresního VV. 

 Úkoly mohou být diskutovány, rozpracovány a připomínkovány mailem, telefonicky, čistopis 

zásadních dokumentů jako je plán práce, OZtky atd. jsou odladěny na osobní poradě. 

 Verze dokumentů jsou číslovány a popsány důvody změn. 

 Pracovní verze určené okresním radám se diskutují v okresu a do krajské rady se předává 

konečná verze. Rovněž pracovní verze krajské rady se diskutují v rámci rady a až finální verze 

se předává starostovi a výkonnému výboru. 

 Úkoly se plní ve stanoveném termínu. 

 

 

 

Úkoly: 
 

Do kdy: Kdo zajistí: Popis úkolu: 

29. 5. 2015 R. Rajnet Zaktualizuje a zašle OZ dorostu o změnu = zákaz použití 

treter na umělé trávě. 

31. 5. 2015 Vedoucí OORM Zašlou R.Rajnetovi počty postupujících družstev a 

jednotlivců z okresních kol dle jednotlivých kategorií. 

31. 5. 2015 Vedoucí OORM Zašlou Jirkovi Bidmonovi jmenný seznam rozhodčích na 

krajské kolo hry plamen. 

15. 7. 2015 Vedoucí OORM Zašlou J.Čechl podklady na jednání KORM (návrh plánu 

práce, organizace kol, postupové klíče, časovou náročnost) 

31. 7. 2015 Vedoucí OORM Předají návrhy skrze své starosty na své zástupce v KORM 

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, 

… 
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Další schůze KORM Pardubického kraje 

 

Termín další schůze KORM PCE kraje je 20. července 2015 (pondělí) od 17:30 na OSH Pardubice 

(Teplého 1526, Pardubice) 

 

 

 

Program další schůze: 

1. Hodnocení krajského kola hry plamen 

2. Hodnocení krajského kola dorostu 

3. Průběh ročníků 2015/16, pořádání okresních a krajských kol, postupový klíč pro plamen 

4. Průběh ročníků 2015/16, pořádání okresních a krajských kol, postupový klíč pro dorostu 

5. Plán práce na rok 2015/16   

(Výstup z bodů 3,4,5 bude předložen výkonnému výboru kraje ke schválení v srpnu 2015) 

6. Ostatní, různé 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: 

 

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

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

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

 

 

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

 

 

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

 


