
         Činnost KORM za rok 2013 

 

Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté, 
dovolte mi,  
abych Vás v krátkosti seznámil s činností KORM PK za rok 2013. 
 
 

Zasedání KORM se uskutečnilo celkem čtyřikrát na základě schváleného plánu práce na rok 
2013. Rada se poté scházela ještě na mimořádných schůzkách, na kterých projednávala 
organizaci akce Přípravky Plzeň 2013 a další důležité věci v souvislosti s konáním krajských 
soutěží 2013. 
 Odborná rada pracovala ve složení: Bohumír Bucifal, Kristýna Knopfová /v době její 
nepřítomnosti ji zastupoval Petr Ouřada/, Jarmila Baslová, Pavel Pechát, Milan Hoffman, 
Jaroslav Frána, František Dlesk a jednou se zúčastnil i Miroslav Činatl. 
 
Podle svého časového vytížení na jednání docházeli i starosta Krajského sdružení pan Josef 
Černý a náměstek starosty Zbyšek Zuber.  
Na jednotlivých jednáních, která se konala většinou v zasedací místnosti kanceláře KSH nebo 
na daném OSH, jenž připravoval krajskou soutěž /Plamen,Dorost/, se rada zabývala plněním 
úkolů, přípravou organizačních zabezpečení soutěží mládeže a dorostu a projednávala 
důležité otázky týkající se fungování rady. 
 
První termín konání odborné rady byl stanoven na 13. 2. 2013. Schůze proběhla v klubovně 
SDH Domažlice. Společně s OORM Domažlice se jednalo o zabezpečení krajského kola hry 
Plamen konané ve dnech 21.-23. 6. 2013. Rada připravila OZ celé soutěže včetně obsazení 
postu rozhodčích a zabezpečila vše ostatní kolem celé soutěže. 
Jako další bod programu se projednávala příprava krajského kola Dorostu, rada stanovila 

termín na 15. 6. 2013 a jako místo konání Tachov. Společně se opět řešilo i OZ soutěže 

včetně ostatních důležitých kroků, které jsou také její nedílnou součástí. Bylo domluveno, že 

bude možno zasílat přihlášky na krajská kola elektronickou poštou, a to pod podmínkou, že 

originál přihlášky s razítkem příslušného OSH doloží družstvo při prezenci v den závodu. 

Další akcí, o které rada jednala, byly Přípravky Plzeň 2013. Setkání nejmladších hasičských 

týmů na plzeňském náměstí Republiky se naplánovalo na 7.-8. 9. 2013. Byly znovu rozděleny 

úkoly na zajištění celé soutěže. Přijalo se rozhodnutí, že se uskuteční určitě ještě mimořádná 

rada zaměřená jen k této pořádané akci.  

Posledním bodem jednání rady byl příspěvek p. Hoffmanna o novinkách z ÚORM o změnách 

v pravidlech Dorostu a konání dalších soutěží na území ČR. 

 
Následující jednání KORM se uskutečnilo 13. 3. 2013 opět v prostorách SDH Domažlice. 
Doplnilo se OZ krajského kola hry Plamen a Dorostu aktuálními informacemi o ubytování a 
noclehu včetně GPS souřadnic pro lepší orientaci, dále se dořešily úkoly vyplývající 
z minulého jednání KORM, a to zajištění dovozu překážet prostřednictvím HZS PK a doplnění 
chybějících překážek, které OSH Domažlice nemá. Dále zůstalo v řešení obstarání medailí a 
pamětních listů pro všechny kolektivy včetně jednotlivců. 



Následně se společně projednávala organizace Přípravek Plzeň 2013. Zaprvé se zkontrolovaly 
úkoly uložené na  minulé radě. Vedoucí p. Bucifal připomněl všem členům KORM, aby 
nezapomněli doplnit seznam potřebných věcí a materiálu k pořádání akce, které rozesílal e-
mailem, a navrhl předběžný časový plán. Vzhledem k náročnosti byl prozatím domluven 
termín porady pouze k této akci na 16. 4. 2013. 
Závěr schůzky provedl vedoucí KORM p. Bucifal. 
 
Mimořádné jednání KORM z důvodu dokončení zabezpečení akce Přípravky Plzeň 2013 bylo 

svoláno na 25. 4. 2013. Zahájení jednání provedl p. Bucifal. Přivítal hosty a seznámil všechny 

přítomné s programem schůzky. Ihned v prvním svém příspěvku jednání vytknul vedoucí 

KORM všem členům rady špatný přístup k organizačním přípravám Přípravek na rok 2013. Po 

kritice se začalo opět pracovat na dokonalém zajištění celé akce. Na začátku byla domluvena 

účast max. 20 kolektivů přípravek z celé ČR. Pozvánky měl zajistit p. Zuber, plakáty a 

propagační materiál p. Černý. Dále se stanovil seznam věcí potřebných k zabezpečení 

soutěže a rada si rozdělila zajištění a splnění těchto úkolů. Starosta KSH nastínil finanční 

náklady celé akce a všechny přítomné seznámil s uzavřením smlouvy na poskytnutí 

plzeňského náměstí v daném termínu. Byl přednesen předpokládaný průběh časového 

harmonogramu dvoudenní akce, než bude doveden k finálnímu výsledku. V závěru 

informoval opět p. Bucifal radu o dalším mimořádném jednání ohledně Přípravek, které však 

bude řešeno operativně přes e-maily.     

Další jednání tak KORM řešila operativně dle nutnosti, jednalo se o dopracování OZ krajských 

soutěží. Nezúčastňovala se ho celá KORM, ale pouze ta část, která se ho z pracovních důvodů 

zúčastnit mohla. Hlavním bodem těchto schůzek zůstávala organizačně obsáhlá soutěž 

Přípravky Plzeň 2013 /ubytování, stravování, uzavírky náměstí a okolních silnic, materiální 

zabezpečení, atd./. 

Poslední jednání roku 2013 se uskutečnilo 6. 11. v zasedací místnosti KSH Plzeň. Hlavní část 

vyplnilo vyhodnocení všech pořádaných soutěží v roce 2013. 

Jako první rada zhodnotila krajskou soutěž Dorostu konanou dne 15. 6. 2013 v Tachově. 

Soutěž byla připravena velmi dobře, byl zajištěn i dostatečný počet rozhodčích. Rozhodování 

však na této soutěži nebylo z nejlepších. Rada se tedy dohodla na nutnosti zlepšení školení 

rozhodčích v daných okresech, aby se již neopakovaly chyby a rozhodování proběhlo vždy na 

velmi dobré úrovni. Problém se také objevil v soutěži jednotlivců v podobě nepřihlášených 

soutěžících jednotlivců, ti se přihlašovali až na místě samém. To již v příštím roce nebude 

možné. Pokud se soutěžící nebo družstvo nestihne přihlásit do daného termínu, který bude 

uveden na OZ, nebude připuštěn/-o k soutěži. Je třeba apelovat i na vedoucí družstev, aby si 

zkontrolovali, zda přihláška na krajské sdružení došla v pořádku. 

Další vyhodnocovanou soutěží byla soutěž Plamen, která se konala  ve dnech 21.-23. 6. 2013 

v Domažlicích na městském atletickém stadionu. Několikadenní soutěž byla sice kvalitně 

připravena, ale chyba se objevila v neděli, kdy byl špatně postaven požární útok CTIF, a tím 

došlo k téměř hodinovému zdržení. Vše se projednalo s představiteli OORM Domažlice. Z 



této soutěže KORM byl také zaslán dopis od vedoucího družstva z Hradiště, který zhodnotil 

celou soutěž z pohledu jeho a svých soutěžících. Uvedl zde klady i zápory soutěže. Toto se 

pak stává velmi cenným zdrojem informací pro KORM, protože jedině tak může zlepšovat 

kvalitu takových soutěží a odstraňovat jejich nedostatky. Ne vždy jsou však všechna kritická 

hodnocení zcela oprávněná. Velkým nedostatkem této soutěže ovšem byla malá účast 

rozhodčích. Někteří totiž odjeli již v sobotu po skončení prvního soutěžního dne, jiní 

nedorazili vůbec. Nastal tedy problém s obsazením jednotlivých postů rozhodčích. Je třeba 

opět apelovat na okresní sdružení a OORM, aby zajišťovaly dostatečný počet kvalifikovaných 

rozhodčích k hladkému průběhu jednotlivých soutěží.   

Rada musela řešit i jednu stížnost, kterou podalo družstvo SDH Bystřice. Reagovalo na 

nevhodné chování p. Milana Hoffmanna, jenž v této soutěži zastával funkci hlavního 

rozhodčího. Rada tuto stížnost projednala a pošle písemné vyjádření vedoucímu družstva. 

Dětské soutěžní klání Přípravky Plzeň 2013 pořádané KORM na náměstí Republiky v Plzni ve 

dnech 7.-8. 9. 2013 se staly posledním bodem hodnocení. Celá akce byla velice dobře 

zorganizována jak po stránce soutěžní, tak i po stránce vyplnění volného času kolektivů 

přípravek. Škoda jen, že některá OSH v ČR nedokázala přeposlat e-mail s pozváním na tuto 

soutěž, a tudíž některá družstva přípravek se o této akci ani nedozvěděla. V neděli se pak 

nepřijel podívat nikdo z vedení KSH PK na výkony těchto nadějných kolektivů. Volný čas 

kolektivů vyplnila návštěva ZOO Plzeň za snížené vstupné, nebo návštěva domu loutek na 

plzeňském náměstí dokonce se vstupem zdarma. Dětem z přípravek se velmi líbila návštěva 

všech stanic HZS v Plzni. Velký dík při přípravě akce patří SDH Blovice, který zajistil 

občerstvení a stravování na vynikající úrovni, a také samozřejmě všem, kteří se na této akci 

nějakým způsobem podíleli. 

Závěr celé schůze provedl vedoucí KORM, poděkoval všem členům za obětavou činnost a 

účast na schůzkách KORM a zároveň popřál všem členům a jejich rodinným příslušníkům 

příjemné prožití vánočních svátků, šťastný a úspěšný nový rok 2014. 

S poděkováním za výtečnou organizaci krajských soutěží pro mladé hasiče a za práci v KORM 
vystoupil i starosta KSH p. Černý.  
 
Na úplný závěr mi ještě jednou dovolte poděkovat Vám všem, kteří jste se jakkoliv zasloužili 
nebo pomohli při organizování popisovaných soutěží, a zároveň Vám poděkovat za 
odvedenou práci v KORM. 
 
Děkuji. 
 
Bohumír Bucifal 
Vedoucí KORM 
 
 
 
 


