
Zápis z jednání rady KORM PK ze dne 12.12.2021 

 

Přítomní: Valešová, Šebesta, Suchý, Hoffmann, Zuberová 

Omluveni: Baslová 

 

Program: 

1. Úvod 

2. Info z ÚORM 

3. Info z VV 

4. Info z krajského úřadu 

5. Příprava školení rozhodčích II. KS v rámci KSH PK 

6. Ostatní 

7. Závěr 

 

1. úvod – M.Valešová přivítala členy rady, seznámení s programem, vytvoření 

samosprávy: 

 zapisovatel M-Valešová – schváleno (pro 5/proti 0/ zdržel se 0) 

 ověřovatelé zápisu: Šebesta, Hoffmann – schváleno (pro 5/proti 0/ zdržel se 0) 

 program – schváleno (pro 5/proti 0/ zdržel se 0) 

 

2. info z ÚORM – J.Hoffmann seznámil členy rady s informacemi projednávanými na 

ÚORM 10.12.2021: 

 kvalifikace pro rozhodčí I.KS platí do konce roku 2022 (termín pro obnovy 

19.-20.2.2022, noví rozhodčí 3.-4.12.2022) 

 disciplína 60m jednotlivci bude vyjmuta z Plamene a bude z ní samostatná 

soutěž zakončená Mistrovstvím republiky (24.září 2022), klíč pro závodníky 

bude zveřejněn na jaře 

 TFA Mladý hasič – bude vydáno doporučení 

 Směrnice Dorost – bude oddělena soutěž ZPV 

 Směrnice Plamen – bude změna, hodnocení a provedení 

 Výročí 50.let soutěže Plamen v roce 2022 – zvážit oslavy, s čím spojit v rámci 

kraje 

 Lektoři – ÚORM má zájem o rozšíření lektorů/školitelů pro vedoucí mládeže a 

garanty – přihlášeno z okresu PS 1x, DO 3x a KT 1x 

 

3. Info z VV KSH PK – seznámila M.Valešová – stručně seznámila s děním na VV KSH 

PK podle zápisu z jednání, dodat zprávu o činnosti KORM za rok 2022 

 

4. Info z krajského úřadu – M.Šebesta seznámil s návrhem rozpočtu, kde se počítá 

s částkou vyčleněnou pro KSH Plzeň ve výši 2,5 mil, schvalovat se bude až 

20.12.2021 

 



5. Příprava školení rozhodčích II.KS v rámci PK  

 termín 5.- 6.3.2022 Všeruby 

 předpokládané počty rozhodčích za jednotlivé okresy: KT 15x, PJ 15x, TA 2x, 

PS 12x, DO 10x a RO ??? 

 rozdělení činností:  

1. PS – zajistí místo, stravu a nájem, oznámí předpokládanou cenu za 

účastníka – hradit budou jednotlivé okresy za své členy – do 8.2.2022, 

zajistí materiál pro praktickou zkoušku 

2. DO – zajistí plán školení s rozdělením oblastí pro jednotlivé školitele – 

do 8.2.2022 

3. KT – zajistí přípravu testů (vytištění testových otázek dle statutu 14 x 

10 otázek, vytištění odpovědních tabulek k testům pro školené, 

zajištění hodnocení a vytvoření kontrolní šablony) – do 25.2.2022 

4. PJ – zajistí školitele na měření materiálu, předávání a značení na 

soutěžích (varianta praktické zkoušky při nepříznivém počasí) 

5. TA – vypracuje min. 20 otázek (a odpovědí pro zkušební komisi) na 

ústní zkoušku se zaměřením na hodnocení soutěžích – do 25.2.2022 

zaslat na M.Valešovou – zajistí vytištění a zatavení  

6. RO – vypracuje min. 10 otázek (a odpovědí pro zkušební komisi) na 

ústní zkoušku z oblasti sčítací komise – do 25.2.2022 zaslat na 

M.Valešovou – zajistí vytištění a zatavení  

7. Všichni – návrhy na praktickou zkoušku a hodnocení 

 

6. Ostatní:  

 příští rada KORM v rámci školení ve Všerubech 5.- 6.3. 2022 – M.Valešová 

 1.4.2022 Přibyslav – celostátní aktiv vedoucích OORM a KORM – 

M.Valešová 

 23.4.2022 – Nebílovy – soutěž přípravek pořádá PJ – I.Zuberová 

 Plán práce na rok 2022 – M.Valešová 

 

      7.  závěr – M.Valešová  - rozloučení a poděkování za celoroční spolupráci 

 

Zapsala dne 12.12.2021 M.Valešová 

 

……………………………………… 

 

 

Ověření zápisu provedl J.Hoffmann a M.Šebesta dne 

 

…………………………………………………………. 


