
Zápis z jednání Krajské odborné rady mládeže ze dne 15. 4. 2015 

 

 
Místo konání: Hasičská zbrojnice Nepomuk 
Přítomni: Jaroslav Frána, Milan Hoffmann, Bohumír Bucifal, František Dlesk,  
Omluveni: Jarmila Baslová, Pavel Pechát, Miroslav Činatl 
Hosté: starosta KSH PK František Hanus, Michaela Valešová - KT, Hanka Kolářová -Tachov,  
              Vlaďka Růžičková - PJ 
 

 

 Program jednání: 
 

1) Zahájení – seznámení s programem 
2) Krajské soutěže her - Plamen a Dorost, Přípravky 
3) Volby 2015 
4) Diskuze 
5) Různé 
6) Závěr 

 
 
Ad 1) Zahájení jednání a přivítání všech přítomných členů včetně starosty KSH PK p. F. 
Hanuse provedl vedoucí KORM p. Bohumír Bucifal. 
 
Ad 2) Druhým bodem programu byla projednávána organizace krajských soutěží. Na 
posledním VV KSH PK konaném v listopadu roku 2014 dle plánu rozpisu soutěží okresy, které 
měly pořádat krajské soutěže Plamenu a Dorostu, toto pořadatelství odmítly /pouze Plzeň -
Sever přislíbil pořádání krajského kola Dorostu po projednání VV OSH PS/ a žádné jiné 
okresní sdružení tyto soutěže pořádat nechtěly. Další VV KSH PK se uskutečnil až 8. 4. 2015, 
zde se však příprava krajských soutěží neprojednávala, proto poté obeslal vedoucí KORM PK 
všechna OSH a požádal je dodatečně o zvážení pořadatelství těchto soutěží. Na žádost 
následně odpověděl pouze Plzeň-Sever, který potvrdil pořadatelství krajské soutěže Dorostu. 
Na toto reagoval starosta KSH p. Hanus, jenž oznámil, že bude pořádat krajské kolo Plamenu 
a pořádající organizací bude KSH PK. 
OZ celé soutěže Dorostu představil p. J. Frána, rada se k němu vyjádřila a poopravila. 
Upravené znění OZ bude zasláno všem členům KORM a starostovi KSH PK. 
Další připravovanou soutěží je již tradičně Festival přípravek, v letošním roce se uskuteční 30. 
5. 2015 v Domažlicích. Pořádající organizací se stalo SDH Domažlice. OZ soutěže včetně 
přihlášky rozeslal p. Ouřada vedoucím kolektivů přípravek PK. 
 
Ad 3) Další bod programu se týkal voleb 2015. Na posledním jednání VV KHS PK bylo 
doporučeno všem odborným radám PK, aby si zvolily do nové rady svého vedoucího, který 
bude poté schvalovat shromáždění delegátů. Na toto jednání se dostavila nadpoloviční 
většina z nově zvolených kandidátů do KORM a ti si na tomto jednání zvolili nového vedoucí 
rady, tím se stal p. Jaroslav Frána. Jako zástupce do ÚORM si nová rada zvolila p. Milana 
Hoffmanna. 
 



 Ad 4) Do bodu diskuze se nikdo nepřihlásil. 
 
Ad 5) Do tohoto bodu se přihlásil p. Bucifal, který poděkoval odcházejícím členům KORM za 
velmi dobrou spolupráci ve volebním období  2010-2015 a popřál nově zvolené radě a 
vedoucímu hodně úspěchů v novém volebním období. 
Poté se přihlásil starosta KSH PK p. Hanus, který také vyjádřil poděkování bývalé KORM za její 
práci. Nově zvolené KORM  ve svém vystoupení popřál hodně úspěchů a co nejméně starostí 
při pořádání soutěží a ostatních akcí. 
 
Ad 6) Závěr provedl p. Bucifal, který poděkoval všem za účast na jednání a popřál šťastnou 
cestu do svých domovů. 
 

 
 
Zapsal: B. Bucifal 
 


