
           Zápis z jednání KORM  dne 6. 11. 2013  
  
 
Místo konání: zasedací místnost KSH , Jetelová ulice, Plzeň 
 
Přítomni: p. M Hoffmann, p. J. Frána, p. B. Bucifal, p. P. Pechát 
 
Omluveni: pí J. Bastlová, pí K. Knopfová, p. F. Dlesk, p. M. Činatl 
 
Hosté: starosta KSH PK p. Černý, p. Ouřada (člen OORM Domažlice) 
 
 
 
 
Program jednání:  

 
1. Zahájení a seznámení s programem 
2.  Vyhodnocení krajských soutěží Plamen, Dorost a Přípravky Plzeň 2013 
3. Hodnocení práce KORM 
4. Diskuze 

     5.  Různé  
     6.  Závěr 

 
 
Ad. 1) Zahájení a seznámení s programem 
 
Zahájení provedl vedoucí KORM p. B. Bucifal, všechny přítomné přivítal a 
seznámil je s programem schůze. 
 
Ad. 2) Vyhodnocení krajských soutěží pořádaných KORM v roce 2013 
 
Rada začala hodnocením krajské soutěže Dorostu konané 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, a to 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/připuštěno k 
soutěži. Je třeba apelovat i na vedoucí družstev, aby si zkontrolovali, zda 
přihláška na krajské sdružení došla v pořádku. 
 
Další hodnocenou soutěží  je Plamen, který se konal  ve dnech 21.-23. 6. 
2013 v Domažlicích na městském atletickém stadionu. 
Soutěž byla také velmi dobře 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 
byl zaslán KORM dopis od vedoucího družstva z Hradiště, který zhodnotil 



celou soutěž z pohledu tohoto družstva. Uvedeny zde byly klady soutěže, ale i 
záporně hodnocené věci. Ty jsou pak velmi cenným zdrojem informací pro 
KORM, protože jedině tak může zlepšovat kvalitu těchto soutěží a 
odstraňovat jejich nedostatky. Samozřejmě, že ne vždy jsou všechna kritická 
hodnocení na místě. Odpověď, podle p. P. Frány, není nutno dodávat 
písemně. Slíbil, že se osobně postará o jeho vysvětlení přímo v daném 
kolektivu. 
Velkým nedostatkem této soutěže ovšem byla malá účast rozhodčích. Někteří 
odjeli již v sobotu po skončení prvního dne soutěže, jiní nedorazili vůbec. 
Nastal tedy problém s obsazením jednotlivých postů rozhodčích. Je třeba 
opět apelovat na dané okresy a OORM, aby zajistily dostatečný počet 
kvalifikovaných rozhodčích, aby tyto soutěže poté probíhaly bez zjevných 
problémů. 
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 SDH Bystřice p. Luboši Matheislovi. 
 
Poslední hodnocenou soutěží jsou Přípravky Plzeň 2013 pořádané KORM na 
náměstí v Plzni ve dnech 7.-8. 9. 2013. Celá soutěž byla velice dobře 
zorganizována jak po stránce soutěžní, tak i po stránce vyplnění volného 
času kolektivů přípravek. Škoda jen, že se v neděli nepřijel podívat nikdo z 
vedení KSH PK na výkony těchto kolektivů. Kolektivy mohly navštívit ZOO 
Plzeň za snížené vstupné, mohly navštívit dům loutek na náměstí 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. 

 Ad. 3) Hodnocení práce KORM za rok 2013 

Hodnocení provedl vedoucí rady p. Bucifal. Poděkoval všem za práci, kterou 
v radě odvedli. Všichni členové vědí, jakým podílem se na činnosti rady 
podílí. Zároveň navrhl, aby se KORM rozrostla ještě o min. 3 členy z řad 
OORM. Pan P. Hoffmann s p. Fránou navrhli zastupitelnost členů z daného 
okresu, pokud by tedy někdo nemohl přijet na radu např. z okresu Tachov, 
pošle za sebe adekvátní náhradu ze svého okresu. 

 

Ad. 4) Diskuze  

Diskuze byla prováděna průběžně v předcházejících bodech 2 a 3. Nikdo 
další se do diskuze nepřihlásil. 

 

Ad 5.) Různé  

Zde vystoupil s příspěvkem starosta KSH PK p. Černý, který se zúčastnil 
jednání KPRDM a informoval o termínu krajské Bambiriády, ta se uskuteční 



ve dnech 23.-24. 5. 2014 ve Chvojkových sadech. Dále poděkoval členům 
KORM za práci, jež v roce 2013 odvedli. Popřál jim a jejich rodinám do 
nového roku hodně zdraví, štěstí a elánu. 

 

Ad. 6) Závěr  

Závěrečné slovo měl opět vedoucí KORM p. Bohumír Bucifal. Také on všem 
členům poděkoval za odvedenou práci a za účast na schůzích KORM. Popřál 
jim a jejich rodinám klidné a příjemné prožití vánočních svátků a šťastný 
nový rok 2014. 
 


