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Odborná konference mládeže 

ze dne 3. 3. 2020 

Místo: MSH hl. m. Prahy, Ohradní 26, Praha 4 – Michle 

Přítomni: viz. prezenční listina 

Omluveni: viz. prezenční listina 

Svolavatel: Martina Hartmanová 

Zapsala: Marie Marysková 

Program: 

1. Uvítání 
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
3. Příprav zimního poháru v uzlování 
4. Školení nových rozhodčích 
5. Příprava I. kola hry PLAMEN a soutěže DOROSTU 
6. Zpráva o činnosti ORM v letech 2015–2020  
7. Návrh členů a vedoucího ORM na období 2020–2025 
8. Různé 
9. Diskuze 
10. Závěr 

 

1. Uvítání 
Konferenci zahájil Vítězslav Svoboda. Program schválen 
 

2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
Volba zapisovatele a ověřovatele:  zapisovatel  – Marie Marysková 
             ověřovatel  – Vladimír Dolejší, Marta Horáková ml. 
Schváleno 
 

3. Příprav zimního poháru v uzlování 
L. Horský – propozice odešli emailem do sborů; v propozicích oproti loňským rokům změna 
doby prezence; upozornění na skutečnost, že v soutěžní tělocvičně nebude přístup veřejnosti 
– pouze vedoucí a fotograf; pro vedoucí bude omezen prostor, kam mohou vstupovat – 
nemohou vstupovat ke sčítačce; rozhodčí řeknou okamžitě po pokusu chyby; přihlašování do 
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dnešního dne do 19 hodin; při prezenci se předkládají průkazky s aktuální fotkou, pokud bude 
startovat nové dítě, stačí poslat na email Martiny nebo na radu mládeže žádost; dorost 
předkládá doklad totožnosti; dvojice se běží ve dvou pokusech 
M. Horáková st. – budou všechny děti opět umístěny do té jedné tělocvičny? Vyhnout se 
obrovskému množství dětí v jedné místnosti.  
Odpověď – jiný prostor není; dříve byly časy nájezdu, ale sbory to nedodržovaly 
Návrh – udělají se nájezdy sborů, které si oduzlují všechny kategorie a vyhlášení výsledků 
nebude 
Může být rozesláno do sborů, že bude dodržena prezence a do areálu nebude vpuštěna jiná 
kategorie než ta, která má svůj čas prevence 
Vzhledem k současnému stavu, je možné že soutěž bude z nařízení MHMP či vlády zrušena. 
 

4. Školení nových rozhodčích 
V. Svoboda – materiály byly rozdány. V harmonogramu byla napsána chyba termínu odevzdání, 
napraveno 
Otázka L. Rak – kolik je v Praze dětských rozhodčích? 
Odpověď – 26 
Otázka L. Rak – jak je možné, že když je tolik rozhodčích, tak jak je možné, že nejsou na 
soutěžích? 
Odpověď – je to na těch konkrétních lidech, nemůžeme je nutit. 
 

5. Příprava I. kola hry PLAMEN a soutěže DOROSTU 
M. Hartmanová – pro 1. kolo Plamene je potvrzena Stromovka; je zajištěn grant; máme 
všechny překážky; terče jsou opraveny; 
1. kolo dorostu – 17.5.2020 v Třebonicích, v tomto termínu je Letňanský železňák, a protože 
v loňském roce byl zájem o 1. kolo velmi slabý, navrhuje rada, aby toto kolo bylo zrušeno. Je 
samozřejmě možnost soutěž v omezené míře uskutečnit. 
K. Aulická – pro zrušení  
J. Brabenec – (Řepy a Stodůlky) – pro zrušení 
L. Vojta – v prvním kole je nasazení dorostu na vedoucích, nikoliv na dorostencích, záleží na 
vedoucích, jak je motivují 
M. Hartmanová – Loni bylo 5 družstev dorostenců a 2 družstva dorostenek, a ne všichni chtějí 
běžet oba pokusy 
Písnice – pro zrušení, ale žádají zajištění tréninku 
O. Vojta – pro první kolo 
Dorostence vedou SDH (zároveň přítomni na odborné konferenci) – Horní Měcholupy, Řepy, 
Zličín, Písnice, Letňany, Kolovraty, Miškovice, Chodov, Satalice, Dolní Měcholupy 
Hlasují vedoucí družstev dorostenců – pro 9, proti 1 (Dolní Měcholupy 2x) 
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6. Zpráva o činnosti ORM v letech 2015–2020  
Martina Hartmanová přednesla zprávu o činnosti ORM za období 2015-2020.  
 

7. Návrh členů a vedoucího ORM na období 2020–2025 
 

    
pro proti zdržel 

se 
Martina Hartmanová  SDH Zbraslav  25  0  0 
Marie Marysková  SDH Zbraslav  25  0  0 
Miroslav Blaha  SDH Letňany  25  0  0 
Lucie Vilingerová SDH Letňany  25  0  0 
Lukáš Vilinger SDH Letňany  25  0  0 
Vítězslav Svoboda  SDH Cholupice  25  0  0 
Lukáš Horský  SDH Miškovice  25  0  0 
Jiří Brabenec  SDH Zličín  25  0  0 
Jakub Bárta  SDH Suchdol  25  0  0 

 
 
Konference odhlasovala 8 členů ORM a navrhla na vedoucí ORM Martinu Hartmanovou. 
Hlasování bylo veřejné. Hlasovalo se o celé radě en bloc.  
 

8. Různé 
Granty MHNP – kdo si požádal o granty je možné, že granty nebudou včas schváleny, a tudíž 
do konce dubna si bude sbor hradit ze svého.  
Žádosti o tábory zůstanou po staru. 
Z MŠMT půjde přes MSH MTZ do sborů – požadavky do poloviny září. V loňském roce bylo 28 
tis a 30 % vlastních nákladů.  
Příspěvky na volnočasové aktivity – probrat ve sboru a požádat – tedy pokud budou z ústředí 
Přestupy – dle pravidel – tři roky členství ve sboru – nejpozději do 30.3.2020, lze učinit 
trvalý přestup 
Plán práce – změna soutěže v Třebonicích – na stránkách ORM 
Registr sportovců – je nová pojistka dětí u poj. VZP, bude to navázáno na registr sportovců. 
Bude pouze kolonka „sportovec“, ale pouze za předpokladu, že bude vyplněna karta sportovce. 
Bude vyplněn příp. trenér s licencí a vedoucí mládeže II, III – vše je vedeno pro požární sport 
– pro MŠMT a VZP 
J. Brabenec – v podmínkách není přesně dát termín vyúčtování – provede se ověření na MHMP 
(Hartmanová) a bude sbory do konce tohoto týdne informovat 
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J. Brabenec – nabízí k využití staré překážky pro CTIF, překážky se převezou do garáže 
v Ohradní a budou nabídnuty sborům 
J. Mandys – lze požádat sbory, které pořádají závody v požárním útoku, aby zařadili všechny 
kategorie, včetně přípravky 
Hartmanová – pořádajícím sborům nemůžeme do tohoto hovořit. Navrhnuta možnost 
spolupráce při tzv. festivalu přípravek 
 
Propozice, kde budou soutěžit děti, budou vyvěšeny na stránkách ORM 
 
L. Vojta – děkuje za sebe i Dolní Měcholupy za práci za pět let ORM 
 
M. Blaha – největší dík patří vedoucím kolektivů 
  
 

9. Diskuze 
Bez 
 

10. Závěr 
V. Svoboda poděkovat za účast a ukončil konferenci. 
 
Zapisovatel: Marie Marysková 
 
 
Ověřovatel: Vladimír Dolejší 
 

Marta Horáková 


