
       Činnost KORM za rok 2014 

 

Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté, 
dovolte mi,  
abych Vás v krátkosti seznámil s činností KORM PK za rok 2014. 
 
 

 
 
Zasedání KORM se doposud uskutečnilo celkem třikrát, čtvrtá rada mládeže se bude ještě konat 6. 
listopadu, na tomto zasedání KORM se bude hodnotit činnost rady za rok 2014 a bude se připravovat 
plán práce na rok 2015. Bude se zabývat i otázkou voleb, které proběhnout taktéž v roce 2015. Toto 
vše probíhá na základě schváleného plánu práce na rok 2014. Rada se poté ještě scházela na 
mimořádných schůzkách, na kterých projednávala organizaci akcí pořádanou KORM a další důležité 
věci v souvislosti s konáním krajských soutěží 2014. 
 
Odborná rada pracovala ve složení: Bohumír Bucifal, Kristýna Knopfová, Jarmila Baslová, Pavel 
Pechát, Milan Hoffman, Jaroslav Frána, František Dlesk ,Miroslav Činatl. 
 
Podle svého časového vytížení na jednání docházel starosta Krajského sdružení Plzeňského kraje p. 
Hanus. Na jednotlivých jednáních, která se konala většinou v zasedací místnosti kanceláře OSH Plzeň-
sever nebo na daném OSH, jenž připravoval krajskou soutěž /Plamen, Dorost/, se rada zabývala 
plněním zadaných úkolů, přípravou organizačních zabezpečení soutěží mládeže a dorostu a 
projednávala důležité otázky týkající se fungování rady mládeže. 
 
První termín konání odborné rady byl stanoven na 12. 2. 2014. Jednání proběhlo na OSH Plzeň-sever. 
Kromě členů KORM byli zasedání přítomni členové OORM Plzeň-sever jako pořadatelé krajské 
soutěže Plamenu a také i členové OORM Plzeň-jih, která letos pořádala krajský Dorost. Společně se 
připravily pracovní verze OZ soutěží včetně obsazení postu rozhodčích a vše ostatní k hladkému 
průběhu akcí. Opět se objevil návrh zrušit kategorii mladší na krajské soutěži Plamen. Při hlasování 
všech členů  KORM  byl proti pouze p. Dlesk, tudíž kategorie mladší zůstala i pro tento ročník hry 
Plamen zachována. Termín krajské soutěže hry Plamen se stanovil na 14.-15. 6 2014 ve Všerubech. 
Krajský Dorost se stanovil na 31. 5. 2014 na Atletický stadion města Plzně. 
Další akcí, o které rada jednala, byla příprava a organizace Přípravek Sušice 2014. Setkání nejmladších 

hasičských týmů na sušickém náměstí Svobody se naplánovalo na 13. 9. 2014. Pořadatelství této 

přehlídky se v letošním roce ujal SDH Sušice, který ho zařadil jako jednu část svých oslav 140 let 

založení sboru. 

Následující jednání KORM se uskutečnilo 26. 3. 2014 v prostorách hasičské zbrojnice Plzeň-Skvrňany. 

OZ krajských soutěží byly vyhotoveny a schváleny KORM (musí být ještě schváleny VV KSH PK), na 

Plamen bylo vše bez připomínek zajištěno, u soutěže Dorostu se upravilo OZ pouze v bodě jednotné 

mašiny, kterou letos mohl mít každý kolektiv vlastní. K zabezpečení soutěže Dorostu vystoupil p. 

Hoffmann, který však upozornil na nepřipravenost dané soutěže (nebyl přítomen vedoucí ORM 

okresu Plzeň -jih, a více tak převládala nechuť pracovat a připravovat tuto soutěž), bylo by tedy 

dobré, aby se organizace ujal jiný okres. Vedoucí KORM tuto informaci potom následující týden 

prověřoval na VV KSH PK přímo u starosty OSH Plzeň-jih u p. Černého. Podle vyjádření starosty Plzně -

jih p. Černého se nic z tohoto nezakládalo na pravdě a vše bylo připravováno dle plánu OZ a porad 

z KORM. 

O prvotních splněných úkolech soutěže Přípravky Sušice 2014 podával radě informace p. Bucifal. 

Pozvánky včetně přihlášek byly již rozeslány na příslušná OSH daných okresů, které je samy již předaly 

kolektivům Přípravek. 



Již poněkolikáté spolupořádala KORM Bambiriádu, která se konala 23.-24. 5. 2014 v Plzni. Dvoudenní 

program této akce zajišťoval MěSH Plzeň-město, garantem akce byl jmenován p. Jůzek.  Vedoucí rady 

obeslal všechny OSH  PK informacemi, jak a kde se kolektivy mladých hasičů mohly na tuto akci 

přihlašovat. Čím více kolektivů se takto prezentuje, tím lepší je propagace kolektivů MH. 

Další jednání  KORM řešila operativně podle nutnosti, jednalo se většinou o dopracování OZ krajských 

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

zúčastnit mohla.  

Zatím poslední jednání KORM se konalo dne 25. 9. 2014 již po ukončení všech krajských soutěží. Mezi 

nejdůležitější body programu patřilo jejich objektivní posouzení.  Jako první byla vyhodnocena krajská 

soutěž Dorostu, která se konala dne 31. 5. 2014 na novém atletickém stadionu města Plzně. Soutěž 

pořádal okres Plzeň-jih. Pozornost se věnovala i došlým písemným hodnocením na tuto soutěž. 

Celkem se vyskytly čtyři problémy. Prakticky zde nebyl žádný komentátor a soutěžící neměli 

informace o dosažených časech. Druhou věcí k šetření byla prý špatně rozvržená trať na štafetě 

4x100m, celá rada se však shodla, že takto postavená štafeta splňovala veškeré podmínky pro tento 

závod. Třetí výtka se týkala jednak dlouhého čekání na vyhodnocení celé soutěže, které bylo 

zapříčiněno laminováním všech diplomů soutěžícím, a jednak méně hodnotných cen, jež spíše patří 

na okresní soutěže. Poslední stížností bylo opomenutí vyhlášení tréninků na 100m s překážkami, a 

proto došlo k následným úrazům dvou závodníků. Rada se opět shodla, že opravdu nebyl vyhlášen 

trénink, ale určitě to nebyla příčina těchto dvou úrazů. Závodníci si totiž hned na začátku soutěže 

mohli překážky vyzkoušet bez jakéhokoliv omezení.  

Co se ukazuje jako největší problém všech soutěží, je bezesporu malý počet rozhodčích. Jasně bylo 

dohodnuto na VV KSH PK, že každý okres dodá minimálně 6 rozhodčích. Toto opět nebylo splněno. 

Další vyhodnocovanou soutěží je Plamen, který se konal ve dnech 14.-15. 6. 2014 ve Všerubech a 

pořádal ji okres Plzeň-sever. Z došlých názorů na organizaci soutěže se objevily pouze dva problémy, 

a to menší nesrovnalost na ZPV v disciplině - požární ochrana, ihned byla vyřešena, druhým větším 

problémem zde se ukázalo nedostatečné hygienické zázemí (tj. umýváren a WC). Celá soutěž jinak 

byla velice dobře připravena. Opět se však řešila na radě malá účast rozhodčích z řad daných okresů, 

zmiňoval jsem již u krajského Dorostu. Co zde bylo na vysoké, téměř nadstandardní, úrovni, tak to 

bylo celkové vyhodnocení soutěže, jednak vysoce hodnotné ceny od sponzorů a jednak i účast 

velkého množství hostů včetně hejtmana Plzeňského kraje. 

Festival Přípravek byl závěrečnou hodnocenou soutěží KORM. Konal se 13. 9. 2014 v Sušici na 

náměstí Svobody pod patronací starosty SDH v Sušici. Tohoto setkání se zúčastnilo 7 kolektivů z 

celého PK a řada významných hostů. Přehlídka kolektivů byla do detailů precizně připravena včetně 

bohatého doprovodného programu pro naše nejmenší hasiče, podle dostupných informací nebyl na 

tomto setkání žádný problém a všem se v Sušici líbilo. Za zamyšlení stojí však připomenout, že za 

vyčleněných 8 000 Kč z rozpočtu KSH PK není možné takovou akci pořádat, neboť takové akce se 

účastnilo 140 lidí. 

Na úplný závěr mi dovolte Vám všem poděkovat za organizování a za aktivní pomoc při přípravách 

popisovaných soutěží a také za odvedenou práci v KORM. 

Děkuji. 

Bohumír Bucifal 

Vedoucí KORM 



 
 
 
 


