
         Zápis z jednání Odborné rady mládeže KSH Pk 

 
V Plzni 15. 2. 2012, klubovna SDH Plzeň – Skvrňany 

 

Přítomen: Jarmila Baslová, Jana Umbrová, Bohumír Bucifal, Jaroslav Frána, 

Pavel Pechát, Ing. Milan Hoffmann, Kristýna Knopfová 

 

Omluven: František Dlesk 

 

Hosté: Josef Černý, Vlastimil Malina, Petr Jůzek, Renata Vídršperková 

 

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

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

s OORM Plzeň a Rokycany ohledně zajištění Krajského kola hry 

Plamen a Dorostu 

3. Požární ochrana očima dětí – přípravky MH 

4. Diskuze 

5. Různé 

6. Závěr 

 

Bod 1. Zahájení provedl Bohumír Bucifal – vedoucí KORM Pk 

 

Bod 2. Po několika připomínkách ze strany ORM Plzeň- město na stranu 

starosty KSH p. Černého, začala KORM z přípravou krajské soutěže Mladých 

hasičů konané v Plzni dne 15. -17. 6. 2012. Po vzájemné domluvě jak se strany 

KORM tak i ORM Plzeň-město byla odsouhlasena změna termínu konání 

soutěže krajského kola Plamen z důvodu konání jiných akcí SDH Plzeň 

Skvrňany a nemožnost řádně zajistit dostatečným počtem lidí toto krajské kolo. 

Pokud VV KSH schválí tuto změnu, bude soutěž uskutečněna ve dnech 22. – 

24.6 2012. Poté bylo započato se sestavováním OZ na tuto soutěž.  

Jako velitel soutěže byl navržen p. Malina, technickou četu, ubytování a 

stravováni zajistí ORM Plzeň- město ve spolupráci s KSH Pk. Hlavní rozhodčí – 

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

jmenován Bohumír Bucifal. KORM většinovým počtem hlasů schválila 

kategorie Mladší a Starší v účasti krajského kola hry Plamene. Všechny 

discipliny budou prováděny dle Směrnic hry Plamen.  

Organizační zabezpečení na krajské kolo Dorostu proběhlo bez větších výhrad. 

Jako velitel soutěže byl navržen p. Luboš Chrz, hl. rozhodčí p. Dlesk, 

technickou četu zajistí ORM Rokycany. Časomíra, ubytování pro rozhodčí a 

občerstvení pro závodníky a rozhodčí bude zajištěna KSH Pk. Dopravu vody a 



některé překážky zajistí SDH Plzeň- Skvrňany, ostatní překážky budou zajištěny 

z HZS Pk. (zajištění překážek - rozpis) Seznam rozhodčích dodají jednotlivý 

vedoucí OORM na další schůzce KORM konané dne 13. 3. 2012.  

Dále bylo navrženo ze strany MSH Plzeň, aby jednotlivá OSH přispěli určitou 

finanční částkou na kategorii mladších v účasti v krajském kole Plamene. Tyto 

finanční prostředky by byly použity na odpolední program a ceny pro dané 

kolektivy. Zástupci OORM mají za úkol toto projednat a navrhnout na svých 

OSH. 

 

Bod 3.  Po domluvě KORM z důvodu přesunutí termínu krajského kola hry 

Plamen, byla navržena změna termínu konání festivalu přípravek v Chotěšově, 

která se měla konat dne 23. 6. 2012. Nově navržené termíny jsou na 8. 9. 2012 a 

15. 9. 2012. Byly doplněny některá družstva přípravek jednotlivými členy ORM 

na celkový počet 13 kolektivů. 

 

Bod 4. Diskuze byla částečně provedena v bodě 2. a 3 a vedoucí KORM jen 

informoval o konání Bambiriády  ve dnech 24.-27.5.2012 ve Škoda Lendu 

v Plzni a požádal členy rady o účasti a prezentace jednotlivých družstev MH Pk. 

O této akci bude ještě hovořeno a budou se probírat detaily této Bambiriády a 

účast jednotlivých kolektivů MH daných okresů. 

 

Bod 5. Různé – byl navržen termín další schůzky KORM dle plánu práce na 13. 

3. 2012 opět v klubovně SDH Plzeň- Skvrňany. 

 

Bod 6. Závěr – provedl vedoucí KORM  pan Bohumír Bucifal. 

 

 

Zpracoval: Bohumír Bucifal 

V Sušici dne 15. 2. 2012 

 

 


