
Zápis z jednání Odborné rady mládeže KSH PK 

 
V Plzni 5. 9. 2012, zasedací místnost KSH PK 

 

 

 

Přítomen: Bohumír Bucifal, Jarmila Baslová, Jaroslav Frána, Pavel Pechát, ing. Milan   

                  Hoffmann 

 

Omluven: Kristýna Knopfová, František Dlesk 

 

Hosté: Josef Černý 

 

 

Program jednání: 

1. Zahájení – seznámení s programem 

2. Vyhodnocení soutěží MH a Dorostu 

3. Přípravky na rok 2013 – příprava kolotoče 

4. Diskuse 

5. Různé 

6. Závěr 

 

 

Bod č. 1: Zahájení  

Zahájení provedl vedoucí rady Bohumír Bucifal. 

 

 

Bod č. 2: Vyhodnocení soutěží MH a Dorostu 

Rada jako první vyhodnotila krajskou soutěž Dorostu, která se konala v Plzni v areálu 

33. ZŠ na atletickém stadionu 9. 6. 2012. Celá soutěž včetně přípravy byla přítomnými 

hodnocena kladně. Problém nastal pouze v časomíře, kterou nedodalo OSH Domažlice 

kvůli špatně zaznamenanému termínu soutěže. K dispozici tedy byla jen jedna časomíra, 

a tak docházelo k časovému zdržení. Menší připomínka vedla ke starostovi KSH PK p. 

Černému, který se opozdil na vyhlášení výsledků.  

Dále se vyhodnotilo konání  krajského kola hry Plamen. Soutěž proběhla ve dnech 15. - 

17. 6. 2012 také na 33. ZŠ v Plzni. Příprava i vlastní soutěž byla opět hodnocena velmi 

kladně. Poprvé zde soutěžila družstva kategorie starší a kategorie mladší. Celá soutěž se 

zvládla časově bez problémů a rada shodně vyzdvihla výkon mladší kategorie. Mladší 

účastnící leckdy převyšovali i soutěžící v kategorii starší, tudíž v příštím roce se všichni 

členové rady jednohlasně vyjádřili pro zachování mladší i starší kategorie. 

Jediným problémem se ukázala špatná informovanost rozhodčích nominovaných na 

tuto soutěž z řad svých okresů a nedostatečné seznámení se s OZ soutěže. Je potřeba toto 

na daných okresech napravit a řádně informovat rozhodčí, kteří se takových soutěží 

zúčastňují. 

Další soutěží pořádanou KORM jsou Přípravky. Ty se letos konaly na každém kraji 

zvlášť a ne celostátně, jako tomu bylo doposud. Přípravky 2012 byly pořádány v   

prostoru kláštera Chotěšov, kde byla zároveň vyhlášena i soutěž Požární ochrana očima 

dětí. Celá soutěž byla velmi dobře připravena a všem přítomným se velice líbila. 

 

Bod č. 3: Přípravky na rok 2013 – příprava kolotoče 



K tématu se vyjádřil starosta KSH p. Černý. Informoval radu o možnosti  pořádání  

celorepublikových Přípravek, které by se konaly v Plzni zřejmě v termínu 22. 6 - 23. 6. 

2013 (termín ještě není přesně stanovený). Jednalo by se o dvoudenní akci, která by byla 

spojena s množstvím ukázek a jiných akcí pro kolektivy a všechny přítomné na této 

akci. 

KORM se již začala této akci věnovat, a proto byl požádán ing. Milan Hoffmann, aby na 

ústřední radě mládeže kontaktoval Ing. Moniku Němečkovou a zjistil počet  přípravek v 

celé ČR. Poté budou odeslány pozvánky na akci a bude zjištěno množství kolektivů, 

které by se soutěže zúčastnily. 

  

 

Bod č. 4: Diskuse 

Do diskuse se přihlásil ing. Milan Hoffmann, který nebyl spokojen s některými 

rozhodčími na krajské soutěži Dorostu a hry Plamen. Na příspěvek reagoval starosta 

KSH p. Černý. Navrhl udělat vyhodnocení rozhodčích po skončení dané soutěže a přímo 

na místě si vysvětlit všechny chyby a navrhnout jejich odstranění, které povede ke 

zlepšení úrovně soutěží. 

 

Bod č. 5: Různé 

Nebyla žádná připomínka. 

 

 

Bod č. 6: Závěr 

Závěr provedl Bohumír Bucifal. Všem přítomným poděkoval za účast na radě. Příští 

rada se bude konat 7. 11. 2012 v zasedací místnosti KSH PK. 

 

 

 

V Plzni dne 5. 9. 2012 

 

 

 

Zpracoval: Bohumír Bucifal 

 

 

 

 


