
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VEDENÍ KSH KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 

ROZŠÍŘENÉ O VEDOUCÍ ODBORNÝCH RAD MLÁDEŽE 
KONANÉHO DNE 24. 3. 2022 V ÚHŠ BÍLÉ POLIČANY 

 

 

Začátek: 17:00 hod. 

Přítomní: 

Vedení KHS KHK: Ivan Kraus, Eva Steinerová, Jan Černý, Vladimír Vondruška 

Členové KORM: Julie Burdychová, Milan Kligl, Leoš Válek, Otto Ptáček, Romana Steinerová 

Ostatní: Anna Volšičková, Marcela Hlávková 

Omluveni: Jiří Řeháček 

Za SH ČMS: Dana Vilímková, Lucie Šulcová  

 

Program: 

1. Zahájení, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a schválení programu 

2. Informace z VV SH ČMS 

3. Příprava MČR hry Plamen – Hradec Králové 

4. OZ Krajské kolo hry Plamen a Dorostu 

5. Různé 

6. Závěr 

 

1. Zahájení, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a chválení programu                                                 

Jednání zahájil starosta Ivan Kraus, přivítal hosty a přečetl program. Zapisovatelkou byla 

navržena Anna Volšičková a ověřovatelé zápisu Eva Steinerová a Vladimír Vondruška. 

Usnesení č. 2022/7: Vedení KSH KHK a KORM schvaluje zapisovatelku, ověřovatele zápisu 

a program jednání.  

Hlasování: jednomyslně schváleno. 

 

2. Informace z VV SH ČMS 

Starosta KSH KHK informoval: 

• O změnách v MČR v PS, kde budou pouze družstva, ne jednotlivci. MČR proběhne 

v Pardubicích a výstup na věž bude na stadionu HZS v Hradci Králové. Jsou 

rozlosována startovní čísla, na MČR v PS má náš kraj muži – 14 a ženy – 13. 

• Proběhnou samostatné soutěže MČR ve výstupu na věž, MČR 100 m s překážkami, 

kde nebude možnost startování příslušníkům HZS a u mládeže MČR 60 m. 



• Kurzy: 

o U mládeže v návaznosti na dotace, kolektivy, které jsou sportovní kolektivy 

musí mít kurz trenéra, nebo kteří jsou u vedení kolektivů alespoň 3 roky a 

mají školení vedoucí III. (je pouze online školení) 

o U dospělých je rozpracován kurz, kde je teorie a díky Jakubu Paulíčkovi 

(rozhýbej se) dodělá se práce. Budou nové kurzy pro nové žadatele, teorie 

i praktické zkoušky. Kurzy rozhodčích, instruktorů – obnova, ale i nové 

termíny (informace na KSH a OSH) 

• Ukrajina: 

o Děti je možno zapojit do kolektivů MH, u těchto děti se v centrální evidenci 

uvede cizinec a pak staří pouze datum narození (dle našeho r.č. a nuly za 

lomítko), členské příspěvky od těchto dětí si sbory zařídí dle domluvy 

s OSH, odvod na Ústředí je dodržen. 

• Změna Stanov: 

o Ústřední odborná rada vnitroorganizační se zabývá změnou a bude přizván 

Luboš Janeba 

• Firma Čepro: 

o Nabízí spolupráci pro okresy a sbory – zajištění jejich karet, aby se dalo 

tankovat určité množství paliva za nižší ceny 

• Shromáždění starostů okresů a krajů 

o je svoláno na 9. 4. 2022 v Centru hasičského hnutí Přibyslav. Při této 

příležitosti bude předán Řád čestného hasičstva. Další z bodů tohoto 

jednání je návrh na zvýšení odvodu členských příspěvků, jelikož jsme 

závislí na dotacích a odvody se nezvyšovaly od roku 1997. Návrh vedení 

KSH KHK podpořit kladně tento bod jednání. Program jednání dle pozvánky 

pro starosty OSH a KSH. 

• Plamen 60 m postup na MČR 

o Postoupit za náš kraj může 8 lidí z každé kategorie (tedy první z každého 

okresu), dle rozdělení pojede druhý. 

o Jelikož se nebude konat krajské kolo v této disciplíně, byl navržen postup 

dle Centrální evidence, dle evidovaných sportovců. Každý okres si stanoví 

postupový závod. 

o Klíč: 

▪ Hradec Králové (302)  1 postupující z každé kategorie 

▪ Jičín (400)   1 postupující z každé kategorie 

▪ Náchod (589)   2 postupující z každé kategorie 

▪ Rychnov nad Kněžnou (581) 2 postupující z každé kategorie 

▪ Trutnov (504)   2 postupující z každé kategorie 

o SEZNAM POSTUPUJÍCÍCH DĚTÍ ZAŠLE OSH DO KONCE SRPNA NA KSH 

 

 

 



• Krajská kola 

o PŘIHLÁŠKY na všechny Krajské soutěže posílat přes OSH!! 

 

Usnesení č. 2022/8: Vedení KSH KHK bere na vědomí informace z jednání VV SH ČMS, 

schvaluje zvýšení odvodu členských příspěvků na SH ČMS. Vedení KSH KHK a KORM 

schvaluje klíč k postupu na MČR 60 m a zasílání přihlášek na KSH KHK.  

Hlasování: jednomyslně schváleno 

 

3. Příprava MČR hry Plamen – HRADEC KRÁLOVÉ 

Julie Burdychová nejprve poděkovala Milanu Kliglovi za vytvoření dotazníku, ohledně 

dobrovolníků, který byl odeslán přes OSH na SDH, k tomuto bodu se vyjádřila Dana 

Vilímková a Lucie Šulcová. Jednotlivé body příprav se braly dle předem připraveného a 

léty prověřeného scénáře, je k nahlédnutí na KSH, ale je to stále pracovní materiál.  

Nejprve se musí zjistit jaké jsou finance na tuto akci, jedná se přibližně o 180 dětí včetně 

doprovodu, k tomuto technická četa, rozhodčí a ostatní. Stravování v Menze je zajištění, 

problém je s ubytováním, zvažuje se návrat do škol a do tříd (ne tělocvična), na dvě noci. 

Příjezd v pátek a prezence, v sobotu ráno zahájení disciplín. Další z možností je, že by si 

děti postavily stany. Možnost spát na internátě je za (300 Kč / dítě), dále potřeba zjistit, 

kolik míst bude potřeba zablokovat v hotelu. 

Úkoly a pozice:  

• Jaký je rozpočet na akci   L. Šulcová 

• Zajistit třídy na spaní pro děti  M. Hlávková 

• Útok CTIF překážky republikové 

• Stany, stoly na stadion (HZS)  A. Volšičková 

• Ohledně sponzorů (dopis a oslovit) A. Volšičková 

• Kontakt na Olomouc SOZ  

• Zajistit cedule krajů   L. Šulcová 

• Vedoucí technické čety   L. Válek 

• Štáb: náčelník – L. Šulcová, zástupce – D. Vilímková a J. Burdychová 

• Velitel soutěže    ?? 

• Kancelářské práce a dobrovolníci  M. Kligl 

Nástup – nepochoduje se 

 

Usnesení č. 2022/9: Vedení KSH KHK a KORM bere na vědomí a schvaluje přípravy na MČR 

hry Plamen.  

Hlasování: jednomyslně schváleno 

4. OZ Krajské kolo hry Plamen a dorostu 

Otto Ptáček zástupce OSH Rychnov nad Kněžnou předložil pracovní verzi OZ Krajského 

kola hry Plamen a dorostu. Tuto pracovní verzi obdrželo každé OSH, na místě dle domluvy 

se doplnilo: 

• Stroje PS 12 zajistí OSH Rychnov nad Kněžnou 

• Časomíra – Otto Ptáček a Milan Kligl 



• Terče KSH KHK 

ORGANIZAČNÍ ŠTÁB SOUTĚŽE: 

Velitel soutěže:  Jiří Řeháček 

Náčelník štábu:  Julie Burdychová (okres Trutnov) 

Hlavní rozhodčí:   Milan Kligl 

Tajemník soutěže: Jitka Reichrtová 

Sčítací komise:  Dagmar Bittnerová (okres Hradec Králové) 

    Vladislava Šídlová (okres Jičín) 

Rozhodčí disciplín: DOROST     Rozhodčí disciplín: PLAMEN                 

Běh na 100m dorostenci  Hepnar  Štafeta 4x60m  HK 

Běh na 100m dorostenky Záliš   PÚ Plamen   Pišta 

Testy     Šumpíková   Štafeta CTIF  RK 

Štafeta 4x100m    HK    Štafeta pož. dvojic  Erlebach  

Požární útok   Hepnar  Štafeta CTIF  Borůvka 

Dvojboj jednotlivci  Burdychová  ZPV    Steinerová R. 
 

ROZLOSOVÁNÍ STARTOVNÍCH ČÍSEL 
Soutěžní družstva MH: 

družstvo okresu družstvo 1 (1. místo v OK) družstvo 2 (2. místo v OK) 

HRADEC KRÁLOVÉ 5 10 

JIČÍN 3 8 

NÁCHOD 2 7 

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 4 9 

TRUTNOV 1 6 
 

Soutěžní družstva dorostu: 

družstvo okresu dorostenci dorostenky 

HRADEC KRÁLOVÉ 2 5 

JIČÍN 3 2 

NÁCHOD 5 1 

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 1 3 

TRUTNOV 4 4 

 
Dorost - jednotlivci: (vylosovaná startovní čísla platí pro všechny věkové kategorie) 

družstvo okresu dorostenci dorostenky 

HRADEC KRÁLOVÉ 2 5 

JIČÍN 3 2 

NÁCHOD 5 1 

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 1 3 

TRUTNOV 4 4 

Usnesení č. 2022/10: Vedení KSH KHK a KORM bere na vědomí a schvaluje přípravu KK 

(OZ) a rozlosování startovních čísel. 

Hlasování: jednomyslně schváleno 



5. Různé 

A. V letošním roce se krajské přezkoušení rozhodčích mládeže konat nebude, dle 

domluvy možno poskytnout lektora okresům, které toto školení budou 

organizovat samostatně, na příští rok je předpokládané krajské školení v únoru. 

 

B. Na rekonstrukci stávající kotelny v Bílých Poličanech vyhrála výběrové řízení firma 

Stylbau, která už pracuje na přestavbě. Finanční prostředky čerpáme ze státní 

dotace MV – Generálního ředitelství HZS, které máme již schválené, faktury 

proplácí GŘ, kontrolní dny jsou ve středu, každých 14 dní. 

 

C. V Praze jedná HVP s SH ČMS, co bude dále se školou Bílé Poličany. Základní kurzy 

velitel a strojníků by se měli školit na územních odborech HZS.  

 

D. Pořadatel KK PS by měl pro letošní rok být okres Trutnov. 

 

E. Informace o stavu na OSH Trutnov podala J. Burdychová, OSH nyní musí 

poskytnout ke kontrole čerpání dotací z MŠMT. 

 

Vyznamenání 

Navrhovaná vyznamenání byla projednána.  

 

Usnesení č. 2022/11: Vedení KSH KHK a KORM bere na vědomí informace a schvaluje 

předložené návrhy na vyznamenání. 

Hlasování: jednomyslně schváleno 

 

 

6. Závěr 

Ivan Kraus a Julie Burdychová poděkovali všem přítomným za účast. 

Konec jednání 21:15 hod.  

 

 

 

Předsedající: Ivan Kraus    …………………………………………………………. 

Zapisovatel:  Anna Volšičková   …………………………………………………………. 

Ověřovatel:  Eva Steinerová   ………………………………………………………………. 

  Vladimír Vondruška   ………………………………………………………………. 

 


