
Zápis z jednání KORM Královéhradeckého kraje konaného 

dne 29. 9. 2022 v Bílých Poličanech 

 

Přítomní členové KORM: Julie Burdychová, Milan Kligl, Romana Steinerová, Otto Ptáček,  

       Leoš Válek 

 

Ostatní: Anna Volšičková, Ivan Kraus, Jiří Řeháček, Miloš Kratěna 

 

Omluveni: Eva Steinerová, Vladimír Vondruška 
 

Program: 
1. Seminář k novým směrnicím mládeže 
2. Příprava akcí na úseku mládeže v Královéhradeckém kraji 
3. Celorepublikové setkání pamětníků k 50. výročí vzniku hry Plamen 

4. Krajské setkání pamětníků a organizátorů k 50. výročí vzniku hry Plamen 

5. Krajská kola soutěží mládeže 
 
Ad 1. Seminář k novým směrnicím mládeže 
Tento seminář proběhl 24. 8. 2022 v Benešově 
Účast: Julie Burdychová, Josef Záliš, Miloš Moravec 
Výklad veden spíše pro rozhodčí 
Získání kvalifikace trenér: 

• nositelé kvalifikace vedoucí budou dočasně vedeni jako trenéři bez kvalifikace, aby mohli 
zajistit sportovní činnost u sportovních oddílů SDH 

• Definice „trenér je ten, kdo se soustavně věnuje sportovní činnosti“ 

• pro širší získání kvalifikace trenér se uvažuje o online kurzu (plánováno na březen 2023) 
Do konce října by měly být k dispozici nové testové otázky dle nových směrnic pro školení rozhodčích 
Obhajoba rozhodčích soutěží mládeže I. Stupně proběhne dne 4. 12. 2022. 
V lednu bude kurz pro nové zájemce o získání kvalifikace rozhodčí soutěží mládeže I. Stupně. 
 
Ad 2. Příprava akcí na úseku mládeže v Královéhradeckém kraji 

• Setkání členů a školení OORM KHK v Radvanicích - 18. - 19. 11. 2022 
o Příjezd mezi 17.00 – 18.00 hodin 
o Program: 

▪ 18.30-19.30 večeře 
▪ 20.00 společné seznamovací jednání členů OORM Královéhradeckého kraje 

• Informace k novým směrnicím soutěží mládeže 

• Informace o činnosti jednotlivých okresů na úseku mládeže 

• Informace o plánovaných krajských akcích 

• Diskuze, volná zábava, předávání zkušeností, … 
▪ Možnost přespání do soboty 
▪ Dopoledne snídaně, diskusní kroužky, odjezd (do 10.00 / 11.00 hodin) 

Úkol pro vedoucí OORM: nahlásit počet účastníků – členů OORM, požadavek na zajištění noclehů 
 Termín do: 4. 11. 2022 
 
Ad 3. Celorepublikové setkání pamětníků k 50. výročí vzniku hry Plamen (Přibyslav) 5. 11. 2022 
OORM nahlásí pracovnici kanceláře 1 účastníka za OSH 
Zajištění odvozu – v rámci OSH 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ad 4. Krajské setkání pamětníků a organizátorů k 50. výročí vzniku hry Plamen 10. 11. 2022 
Každý okres deleguje 10 účastníků – seznam nahlásí pracovnici kanceláře nejpozději do 15.10. 
Místo: ÚHŠ Bílé Poličany, začátek v 17.00 hodin 
Účast ve vycházkovém stejnokroji (dle možnosti) 

• Program:  
o Zahájení 
o Zprávy starosty KSH KHK a vedoucí KORM 
o Předání upomínkových předmětů 
o Ukázka z činnosti kolektivů MH 
o Občerstvení, volná diskuse, prohlídka výstavy 

Každá OORM připraví za své OSH:  

• nástěnku za svůj okres k 50. výročí hry Plamen 

• výstavu předmětů, publikací, kronik (rozsah cca na 1 stolek) k 50. výročí hry Plamen, popř. 
další zajímavé předměty k vystavení 

 
Ad 5. Krajská kola soutěží mládeže 
 

• 10. 6. 2023 KK hry Plamen – Nová Paka (JC) – termín v jednání 

• 18. 6. 2023 KK dorostu – stadion HZS Královéhradeckého kraje – Hradec Králové (organizační 
zajištění okres JC) 

 
Podmínky, organizační zajištění a termín pro uspořádání KK v závodu hasičské všestrannosti a 
brannosti budou projednány po zveřejnění propozic této soutěže (jaro 2023). 
KORM se zatím nesjednotila v názoru, jak toto KK organizačně uspořádat. 


