
Zápis z jednání krajské odborné rady mládeže  

Plzeň 30. 1. 2011 do 16:00 

 
Přítomni: J. Frána PS, M. Hoffmann PJ, K. Knopfová DO, J. Ungrová PM, F. Dlesk KT 

Omluveni: P. Pechát TC, J. Baslová RO. 

Hosté: starosta KSH J. Černý, náměstek starosty KSH Z. Zuber  

 

Program: 

 Volba vedoucího KORM 

 Informace k soustředění dorostu 

 Informace k výběru reprezentace dorostu 

 Různé 

Volba vedoucího KORM 
 J. Frána opětovně informoval o svém odstoupení z funkce vedoucího KORM  a navrhl na tuto 

funkci Milana Hofmana. Po krátké diskusi přítomní zástupci OORM odsouhlasili. 

 J. Černý oznámil doporučení vedení VV KSH, aby tuto funkci zastával M. Bucifal z OSH 

Klatovy. 

 Pro nepřítomnost všech členů KORM a navrhovaného kandidáta M. Bucifala odložena volba 

vedoucího KORM do příštího jednání. 

Informace k soustředění dorostu  
 J. Frána požádal přítomné o předání informací k soustředění dorostu do SDH pracujících 

s dorostem. Termín soustředění je 9. -12. února v Karlových Varech. Pořadatelem je Česká 

federace požárního sportu o této akci informoval David Grůza již na listopadovém jednání 

v Klatovech. Pozvánka a podmínky účasti byly rozeslány členům KORM společně 

s pozvánkou na dnešní jednání.   

 

Informace k výběru reprezentace dorostu 
 M. Hoffmann předal informaci z ÚORM  o výběru reprezentace dorostenců na mezinárodní 

soutěž do Petrohradu. Výběr reprezentace proběhne na přelomu února a března v Ostravě. 

Přítomným bylo doporučeno provést výběr ve vlastním okrese a kolektivy dorostenců na tuto 

akci opět upozornit 

 

K oběma bodům proběhla diskuse, případné dotazy vysvětlil M. Hoffmann 

 

Různé 
 K. Knopfová – informovala o přípravách setkání mládeže s hasiči z Německa, předběžně 

dohodnuty termíny 19. a 25. června  

 J. Černý – doporučil, aby na setkání prezentovaly svoji činnost s mládeží všechny okresy. 

 Vedoucí jednotlivých OORM informovali o akcích pořádaných pro mládež v rámci OSH. 

 Předběžně dohodnuta společná doprava na poradu vedoucích OORM v Přibyslavi. 

 

 

Zapsal: Frána 


