
Zápis z jednání Krajské odborné rady mládeže ze dne 25. 9. 2014 
 
  

Místo konání: Hasičská zbrojnice Nepomuk 
 
Přítomni: Jaroslav Frána, Milan Hoffmann, Bohumír Bucifal, František Dlesk,  
Omluveni: Jarmila Baslová, Pavel Pechát 
Hosté: člen ORM Pzeň-sever p. Tomáš Pelcar 
 

 

    Program jednání: 
 

1) Zahájení – seznámení s programem 
2) Vyhodnocení soutěží a akcí  KORM 
3) Diskuze 
4) Různé 
5) Závěr 

  
 
 
 
Ad1) Zahájení jednání a přivítání všech přítomných členů a hostů provedl vedoucí KORM   
          p. Bohumír Bucifal. 
 
Ad2) První hodnocenou soutěží byla krajská soutěž Dorostu, která se konala dne 31. 5. 2014  
          na novém atletickém stadionu města Plzně. Pořadatelem byl okres Plzeň-jih. Rada ve   
          svém hodnocení vycházela z došlých reakcí na tuto soutěž. Problematickými se ukázaly 
          čtyři body:  

a) absence oficiálního komentátora 
b) otázka „prý“ špatně rozvržené trati na štafetě 4x100m 
c) dlouhé čekání na vyhodnocení celé soutěže  
d) zapomenutí vyhlášení tréninků na 100m s překážkami, a tím způsobené dva úrazy 

            K bodu a) – soutěžícím tak chyběly informace o dosažených časech 
             b) – shoda rady, že takto postavená trať štafety splňovala veškeré podmínky  
                    pro závod 
             c) – čekání zapříčinilo laminování diplomů soutěžícím, ale i další ceny pro 
                    účastníky odpovídaly spíše úrovni okresních soutěží 
             d) – shoda KORM, že trénink opravdu vyhlášený nebyl, jeho opomenutí 
                    však nebylo příčinou úrazů dvou závodníků, na začátku soutěže si totiž  
                    mohli bez jakéhokoliv omezení překážky vyzkoušet 
 

Vůbec prvotní problém nastal však již při prezenci kolektivů, jelikož VV KSH PK poslal 
pozdě OZ této soutěže. Všechny kolektivy byly tudíž připuštěny ke startu, neohlíželo se na 
pozdě přihlášené soutěžní kolektivy.  
Stále velkým nedostatkem všech soutěží je bezesporu nízký počet rozhodčích. Na VV KSH 
PK bylo jasně dohodnuto, že každý okres jich dodá minimálně 6. Opět nebylo splněno. 



Druhá hodnocená soutěž – krajské kolo Plamene, který se konal ve dnech 14.-15. 6. 2014 ve 
Všerubech a pořádal ho okres Plzeň–sever. Celá soutěž byla velice dobře připravena. Objevily 
se pouze dva problémy: 

a)  menší nedostatek na ZPV v disciplíně požární ochrany, který byl velice rychle 
vyřešen 

b)  nedostatečné hygienické zázemí soutěže (umývárny a toalety)  
Opět KORM byla řešena malá účast rozhodčích z řad daných okresů, stejně jako v kole 
Dorostu. 
Na vysoké úrovni však bylo celkové vyhodnocení soutěže - množství hostů včetně osobní 
účasti hejtmana Plzeňského kraje se svou manželkou a vysoký počet hodnotných cen od 
sponzorů. 
 
Závěrečnou hodnocenou soutěží na programu jednání byl Festival přípravek 2014, který se 
uskutečnil 13. 9. 2014 v Sušici. Organizaci zajišťoval SDH Sušice, akce se konala v rámci 
oslav 140. výročí založení sboru. Festivalu se zúčastnilo 7 kolektivů z celého PK a řada hostů. 
Setkání bylo perfektně připraveno včetně bohatého doprovodného programu pro naše 
nejmenší hasiče. Podle dostupných informací se v průběhu konání nevyskytl žádný problém a 
všem se v Sušici moc líbilo. Jedinou výtkou bylo vyčlenění malé finanční částky (8 000 Kč) 
z rozpočtu KSH PK, za níž nebylo možné takovou akci pořádat (pro informaci – účast 140 
lidí!). 
 
 
Ad3,4) Do bodu různé a diskuze se nikdo nepřihlásil. 
 
Ad5) Závěr provedl vedoucí KORM p. Bucifal. Poděkoval všem za účast a popřál všem  
         šťastnou cestu domů. 
 
 


