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Místo konání : Hasičská zbrojnice Plzeň - Skvrňany 
 
Přítomni:Miroslav Činatl, Jaroslav Frána, Milan Hoffmann,  
               Pavel Pechát, Bohumír Bucifal, František Dlesk,  
Hosté: Petr Júzek    
Omluveni: Jarmila Baslová,Kristýna Knopfová. 
 

 

    Program jednání: 
 

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

 
 
Ad1.: Zahájení provedl vedoucí KORM Bohumír Bucifal a  přivítal všechny členy jednání 
 
Ad2: OZ krajských soutěží jsou vyhotoveny a schváleny KORM/musí ještě schválit VV KSH 
PK/,Plamen bez připomínek vše zajištěno a soutěž Dorost doupravit OZ pouze v bodě 
jednotné mašiny,které letos bude mít každý kolektiv vlastní.K vlastní soutěži Dorost vystoupil 
p.Hoffmann,který upozornil na nepřipravenost dané soutěže/není vedoucí ORM okresu Plzeň 
-Jih a lidé nemají chuť pracovat a připravovat tuto soutěž/ bylo by dobré pokud by ji dělal jiný 
okres.Vedoucí KORM tuto informaci prověří na VV KSH PK,který se bude konat příští týden 
a bude zde starosta OSH Plzeň - Jih p.Černý 
Ad3:K soutěži Přípravky Sušice 2014 informoval p.Bucifal radu o jejich přípravách.Veškeré 
pozvánky včetně přihlášek jsou již rozeslány na příslušná OSH daných okresů a je jen již na 
okresech ,aby vše předali kolektivům Přípravek.Ještě je nutné dokončit rozpočet této soutěže 
a předat ho p.Hanusovi na KSH PK. 
Akce Bambiriáda ,která se koná 23-24.5.2014 v Plzni je zajišťována od MěSH Plzeň - 
město,garantem je jmenován p.Jůzek,který zajistí celý dvoudenní program této akce a pokud 
bude zájem po oba dva dny ponechá na místě dětské bludiště s umělým zakouřením,Vedoucí 
rady obeslal všechny OSH  PK,kde se kolektivy mladých hasičů mohou na tuto akci 
přihlašovat.Čím více kolektivů se bude na akci prezentovat tím bude propagace kolektivů MH 
lepší. 
Ad4:Do bodu diskuze se přihlásil p.Jůzek a připomněl,že na akci Bambiriáda by bylo třeba 
obdržet více věcí pro děti,kteří tuto akci navštíví a apeloval na p.Hoffmanna člena ÚORM 
,aby tam tuto připomínku přednesl a příštím rokem šlo více prostředků na tuto akci na KSH 
PK. 
Ad5:V bodě různé si vzal slovo p.Hoffmann a informoval všechny členy o počtu rozhodčích a 
vedoucích mládeže spolu s jejich kvalifikací v daných okresech PK a požádal všechny 
vedoucí rad mládeže,aby tyto počty překontrolovaly na svých sdruženích. 
Ad6:Závěr provedl vedoucí KORM p.Bucifal poděkoval všem za účast a popřál šťastnou 
cestu do svých domovů. 
 
 


