
Zápis z jednání Krajské odborné rady mládeže  ze dne 12.2.2014 

 
Místo konání : OSH Plzeň - sever 
 
Přítomni:Miroslav Činatl, Jaroslav Frána, Milan Hoffmann, Kristýna knopfová,  
               Pavel Pechát, Bohumír Bucifal, František Dlesk,  
Hosté:  František Hanus,Alena Foldová, členové OORM Plzeň -sever a OORM Plzeň -Jih   
Omluveni: Jarmila Baslová 
 

 

    Program jednání: 
 

1. Zahájení 
2.   OZ Plamen+Dorost  - krajské kolo  
3. Přípravky 2014 
4. Diskuze 
5. Různé  
6. Závěr 

 
 
Ad1.: Zahájení provedl vedoucí KORM Bohumír Bucifal a  přivítal všechny členy jednání 
 
Ad2.:Jako první rada začala projednávat OZ krajského kola hry  Plamen,kde jsou zúčastněny i 
členové OORM Plzeň -sever,kteří tuto soutěž pořádají.p.Frána nastínil průběh celé soutěže 
včetně stravy,ubytování a předložil OZ celé soutěže k projednání radě.OZ schváleno členy 
KORM jako pracovní. 
. Při jednání bylo namítnuto, zda ponechat kategorii starších a mladších na krajském kole a 
zda by nebylo  lepší ponechat postoupit 1. a 2. místo z okresních kol v kategorii starších a 
mladší kategorii z krajského kola vypustit. Na toto téma se  všichni ze zúčastněných zástupců 
okresů vyjádřili.Po té se nechalo o tomto hlasovat. Většinou bylo schváleno: postupující  vítěz 
z okresního kola v kategorii mladších a starších. Hlasování se zdržel J. Frána. a proti návrhu 
byl jen F. Dlesk. 
Každý okres dodá 6 rozhodčích a pokud nebude moci některý z rozhodčích zajistí danné OSH 
adekvátní náhradu. Postih za nedodání rozhodčího bude řešit VVPK a bude všem 
s předstihem oznámeno. Krajské kolo proběhne 14. – 15.6 2014 ve Všerubech u Plzně. 
 
Jako další soutěž je Krajské kolo dorostu,které proběhne 31.5. 2014 na Atletickém stadionu 
města Plzně a pořádá ho OSH Plzeň -jih.Opět jsou zúčastněny i členové OORM Plzeň-
jih,kteří předkládají OZ soutěže a nastiňují její průběh. 
J. Frána namítl, že se termín soutěže překrývá s Ostravským stovkováním ( rovněž soutěž pro 
dorost) a požádal, zda by bylo možné termín krajského kola posunout na neděli. Toto ale není 
možné z důvodu obsazení stadionu jinou soutěží a proto termín zůstává nezměněn.I toto OZ je 
schváleno radou jako pracovní verze. 
U obou soutěží se musí ještě dořešit druhá časomíra a bodou osloveny OSH okresů,který 
časomíru mají.U krajského kola hry Plamen je schválená jednotná stříkačka,kterou dodá OSH 
Plzeň -sever a u krajského kola Dorostu se budou řešit jednotné stříkačky ,které vlastní KSH 
PK a jsou uloženy v Nýřanech-zajistí p.Bucifal a zároveň se zkontroluje jejich stav a případná 
oprava těchto strojů. 
 



Ad3:Další soutěž co zajišťuje KORM jsou Přípravky 2014.Tato akce se letos bude konat 
13.záři a to v Sušici na náměstí a zajišťovat to bude KORM spolu se SDH Sušice ,který letos 
oslaví 140 let založení svého sboru.Vše bude probíhat pod záštitou starosty města Sušice 
Bc.Petrem Mottlem.Je vytvořena pozvánka a plakát na tuto akci,kterou ukázal vedoucí rady 
p.Bucifal. 
 
Ad4:Do diskuze se přihlásil p.Hoffmann a informoval radu o jednání ústřední odborné rady 
mládeže a nastínil některé souteže pro rok 2014.Dále informoval o termínech školení a 
seminářů pořádanou UORM pro rok 2014 včetně všech dodatků pro soutěže Dorostu a 
Plamenu. 
 
Ad5:Do bodu různé se nikdo nepřihlásil. 
 
Ad6:Závěr provedl vedoucí KORM p.Bucifal spolu se zastupujícím starostou KSH 
p.Hanusem a poděkaval za účast jak KORM tak i OORM Plzeň-sever a Plzeň-jih a připomněl 
další jednání rady a to 12.3.2014 . 


