
    Zápis z jednání Odborné rady mládeže KSH Pk  
 
V Plzni 31. srpna 2011    Místo: Zasedací místnost KSH Pk 

 
Přítomen: Ing. Milan Hoffmann, Jarmila Baslová, František Dlesk, Jana 

Ungrová, Bc. Zbyšek Zuber, Jaroslav Frána, Josef Černý 
 

Nepřítomen:  
 

Omluven: Kristýna Knopfová, Bohumil Bucifal, Pavel Pechát 

  
Program jednání: 

 
  1) Zahájení, kontrola úkolů 

  2) Vyhodnocení krajského kola hry Plamen 2011 
  3) Vyhodnocení krajského kola dorostu 2011 

  4) Informace z ME a MČR Dorostu  
  5) Zajištění ukázkového dne pro zástupce ze SRN 

  6) Různé 
  7) Závěr 

 
 

 
ad1) Provedl Zbyšek Zuber, který je pověřen řízením OR. 

 

ad2) KK hry Plamen proběhlo ve dnech 10. – 12. 6. 2011 na stadionu 
ŠAK Chodov. Soutěž byla přítomnými vysoce hodnocena. Ze strany 

pořádajícího Karlovarského kraje a SDH Chodov byla soutěž zajištěna na 
vysoké úrovni, za kterou by se nemusel stydět ani pořadatel MČR. Jediná 

připomínka byla k tomu, že diplomem byly odměněny pouze kolektivy, 
které se umístily na 1. - 3. místě. Družstvům od čtvrtého místa 

doporučujeme v budoucnu udělit pamětní list.  
 

 
ad3) KK dorostu se uskutečnilo 18. 6. 2011 na stadionu Sokolovské 

uhelné Sokolov. I tato soutěž byla velice kladně hodnocena. Velký podíl na 
zdárném průběhu měli i zástupci našeho kraje, konkrétně J. Frána a ing. 

M. Hoffmann, kteří se zapojili do přípravy již v pátek.  
Přítomní se shodli na tom, že i v následujících létech, chtějí spolupracovat 

s Karlovarským krajem při pořádání soutěží.  

V roce 2012 budeme pořádat KK hry Plamen (okres PM) a KK Dorostu 
(okres Rokycany). 

 
 

ad4) Ing. Hoffmann přítomné seznámil s výsledky a umístění našich 
zástupců na ME v Petrohradě a MČR Dorostu v Ostravě. V případě další 



účasti dorostu na ME bude muset dojít k dělení na věkové kategorie i u 
nás. Zhodnotil průběh republikového kola z organizační stránky.  

 
ad5) Pořádání hasičského dne pro delegaci ze SRN v Koutě na Šumavě, 

na které jsme se domluvili, se nebude konat. Zástupcům SRN byla 
elektronicky zaslána pozvánka na konání této akce. Bohužel německá 

strana nereagovala, proto se tato akce nebude konat. 

 
  

ad6) Vedoucí OR podal informaci o pořádání celostátního festivalu 
přípravek kolektivů MH SH ČMS ve dne 18. Září 2011 v Sověticích okr. H. 

Králové.  
Starosta KSH informoval o pracovním jednání pořádané f. Tandem – 

setkání s vyslankyní OSN, kterého se zúčastnil se Z. Zuberem. Je nutno 
připravit prezentaci, která bude zaměřena na obecnou činnost a dále 

specifika jednotlivých okresů našeho kraje. Dále přítomné seznámil o práci 
Krajské rady dětí a mládeže. Je potřeba, abychom na jednání posílali 

našeho zástupce. Pak nebude docházet např. k opožděnému zasílání 
materiálů, uvádění chybných názvů (viz. Bambiriáda). 

Pokud dojde k oddělení krajů, jak budeme řešit soutěž Plamen – na kolik 
dní, nebo např. udělat soutěž i pro mladší kategorii.   

Dále bylo doporučeno provést revizi kontaktů na jednotlivé členy OR. 

 
Úkoly: 

 
1) Připravit návrh prezentace zaměřenou na práci s mládeží. 

2) Návrh řešení soutěže Plamen, pokud dojde k oddělení krajů. 
Zodpovídá: Členové OR 

    
  

ad7) Další jednání OR se bude konat na HZS Pk HS Klatovy dne 29. 11. 
2011 od 16:00 hodin. 

 
 

Zapsal: Zbyšek Zuber 
 

 

V Plzni 31. srpna 2011 v 18:00 hodin 


