
         Zápis z jednání Odborné rady mládeže KSH Pk 

 
V Rokycanech 13. 3. 2012, prostory OSH Rokycany 

 

Přítomen: Jarmila Baslová, Jana Umbrová, Bohumír Bucifal, Pavel Pechát, Ing. 

Milan Hoffmann, František Dlesk. 

 

Omluven: Jaroslav Frána, Kristýna Knopfová 

 

Hosté: Zbyšek Zuber, zástupci OSH Rokycany a Plzeň – jih. 

 

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Příprava OZ hry Plamen a dorostu Plzeň 2012 + společné jednání 

s OORM Plzeň-Jih a Rokycany ohledně zajištění Krajského kola hry 

Plamen a Dorostu 

3. Nominace rozhodčích na krajské soutěže MH a dorostu 

4. Seznámení s poradou KVV 

5. Diskuze 

6. Různé 

7. Závěr 

 

Bod 1.  Zahájení provedl Bohumír Bucifal – vedoucí KORM Pk 

 

Bod 2.  Na jednání VV KSH, zástupce za MěSH Plzeň- město p.Malina odmítl 

pořádat krajskou soutěž MH. Následně, na jednání vedení OSH a OORM Plzeň 

–jih se domluvilo, že OSH PJ zajistí pořadatelsky krajské kolo hry Plamen. 

KORM začala s přípravou krajské soutěže Mladých hasičů konané v Plzni dne 

15. -17. 6. 2012. Poté bylo započato se sestavováním OZ na tuto soutěž.  

Jako velitel soutěže byl navržen p. Karel Duchek, velitelem technické čety je 

navržen p. Karel Malý, ubytování a stravováni zajistí KSH Pk. Hlavní rozhodčí  

Ing. Milan Hoffmann, sčítací komisi zajistí p.Frána a náčelníkem štábu byl 

jmenován Bohumír Bucifal. Všechny discipliny budou prováděny dle Směrnic 

hry Plamen. 

Materiál potřebný k zajištění a ukotvení překážek, dovoz vody, zdravotní službu 

zajistí p.Bucifal s p.Zuberem /40 ks pytlů s pískem, palice, klínky, ohraničující 

pásky, cisterny od HZS atd./ 

OORM Plzeň – jih navrhla nepořádat ZPV v Plzni na Skvrňanech, ale závod 

ZPV  běžet ve Štěnovickém Borku, vzdáleném cca.28 km od Plzně. KORM 

nemá žádné námitky pro tuto změnu. 

Dále na jednání bylo provedeno rozlosování soutěže. 



1. Plzeň-Jih 

2. Plzeň-město 

3. Plzeň-Sever 

4. Tachov 

5. Rokycany 

6. Domažlice 

7. Klatovy 

 

Organizační zabezpečení na krajské kolo Dorostu proběhlo bez větších 

výhrad. Jako velitel soutěže byl navržen p. Luboš Chrz, hlavní rozhodčí p. 

František Dlesk, technickou četu zajistí OORM Rokycany. Časomíra, 

ubytování pro rozhodčí, občerstvení pro závodníky a rozhodčí bude zajištěna 

KSH Pk. Překážky budou zajištěny z HZS Pk. (HZS PKJ zajistí 2x snižovací 

kladina, 2x domeček, 1x káď plus základna,1xcistrena na doplňování vody.  

 

Bod 3. Každý okres přiveze nejméně 7 rozhodčích pro KKHP a dorostu 

 

 

Bod 4. Seznámení s obsahem VV KSH provedl Zbyšek Zuber ,jelikož vedoucí 

KORM se nemohl z vážných rodinných důvodů této akce zúčastnit. Nastínil 

situaci odmítnutí MěSH Plzně -města pořádat Krajské kolo hry Plamen. Po 

tomto seznámení se rozběhla diskuze o této skutečnosti a byl vznesen dotaz 

p.Hoffmannem zdali je možné vyvodit z tohoto jednání nějaké důsledky. 

Vysvětlení se ujal p.Zuber, který po zvážení všech skutečností oznámil, že žádné 

reálné potrestání není možné. 

 

Bod 5. Diskuze byla provedena částečně v bodě 1a 4 a dále nikdo do diskuze 

s ničím nevystoupil.  

 

Bod 6. Různé. Vedoucí KORM seznámil všechny z účastí na semináři o 

příhraniční spolupráci, které se zúčastnil dne 1. 3. 2012 v Plzni v objektu 

sdružení Tandem. Pokud by mněl někdo o tuto spolupráci zájem stačí se ozvat 

přímo vedoucímu KORM nebo si najít www adresu / www.tandem.adam.cz / 

kde jsou veškeré dostupné materiály o činnosti Tandemu včetně kontaktů. 

 

Bod 7. Závěr – provedl vedoucí KORM  pan Bohumír Bucifal. 

 

 

 

Zpracoval: Bohumír Bucifal 

V Sušici dne 15. 3. 2012 

 

 

http://www.tandem.adam.cz/

