
Zápis z jednání Odborné rady mládeže KSH PK 
 
V Plzni 22.11.2011 zasedací místnost KSH Pk 
 
Přítomen: Bohumír Bucifal, Jarmila Baslová, František Dlesk, Jana Umbrová,  Jaroslav 
Frána, Pavel Pechát,  
 
Omluven: Kristýna Knopfová, ing. Milan Hoffmann 
 
Hosté: Josef Černý, Bc.Zbyšek Zuber 
 
 
Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Delegování jednoho RM-KS1 do republikové komise rozhodčích 
3. Hodnocení práce OR 
4. Přípravu plánu práce na rok 2012 
5. Diskuse 
6. Různé 
7. Závěr 

 
 
Bod 1. Zahájení provedl Zbyšek Zuber  
 
Bod 2. Delegování člena rady do republikové komise rozhodčích - podmínka delegace je, že 
kandidát musí mít odbornost rozhodčí 1. stupně, který bude zařazen pro lektorský tým 
rozhodčích v rámci celé republiky. Zatím se jedná o formu přípravy. Zvolen KORM byl 
Jaroslav Frána, který již tuto funkci lektora vykonával. 
  
Bod 3. Hodnocení práce KORM – rada je všemi zúčastněními hodnocena kladně. Všichni 
pracují dle svých možností a nejsou shledány žádné závažné nedostatky. Je třeba zlepšit 
přípravu a jednání s pořadateli krajských kol hry Plamen a Dorostu. 
Po zvolení vedoucího KORM Bohumíra Bucifala vznikla skutečnost, že z okresu Klatovy 
budou do rady docházet 2 členové. Rada jednoznačně rozhodla, že tato skutečnost není 
překážkou. Naopak by uvítala, aby se do práce KORM zapojilo více členů z řad OORM, kteří 
by chtěli pomoci a zkvalitnit tak práci KORM.  
 
Bod 4. Plán práce na rok 2012 – tímto bodem předal Zbyšek Zuber slovo nově zvolenému 
vedoucímu KORM Bohumíru Bucifalovi a zároveň mu předal celou agendu, kterou si vytvořil 
jako člen pověřeným řízením odborné rady mládeže. 
B. Bucifal se představil a na začátku hned vysvětlil celou problematiku jeho zvolení do 
KORM. Zároveň požádal celou RM o vyslovení důvěry v jeho zvolení a další spolupráci 
v rámci vedoucího KORM PK. Každý  se pak osobně vyjádřil k této problematice. Všichni 
přítomní členové se vyjádřili k podpoře nového vedoucího.  
J. Frána a F. Dlesk poukázali na porušení Stanov VV KSH Pk při volbě nového vedoucího 
KORM . Na tuto připomínku reagoval starosta J. Černý, který si nechal zpracovat výklad 
bodů týkajících se volby vedoucího OR (Stanovy a Statut ORM).  na Ústředí v Praze, kde 
bylo konstatováno, že nebyly porušeny Stanovy ani Statut ORM.  
Po tomto vysvětlení se RM vrátila k bodu 4 a připravovala plán práce na rok 2012. První radu 
si zvolila 18. 1. 2012, kde bude hlavním úkolem vytvoření OZ Kk hry Plamen  konaném 



v Plzni a OZ Kk Dorostu, které by mělo zajišťovat OSH RO.Krajské kolo hry Plamen se bude 
konat dne 15. - 17. 6. 2012 v Plzni a Dorost je naplánován na 9. 6. 2012. Přesná místa konání 
soutěží budou upřesněna. Dále je na 23. 6. 2012 plánována soutěž přípravek Pk ,která se bude 
konat v Chotěšově.  a Zároveň zde proběhne vyhodnocení hry PO očima dětí. Každý člen má 
za úkol zjistit kolik přípravek má v daném okresu a na prvním jednání RM v roce 2012 podá 
informaci. RM si odsouhlasila posunutí času začátku jednání RM na 16:00 hod. z důvodu 
lepší dostupnosti na tyto jednání. Dále jsou doplněny další termíny na jednání RM až do 
konce roku 2012. 
 
Bod 5. Diskuze – diskuze provedena částečně v bodě 4 o zvolení nového vedoucího KORM. 
Další připomínky do diskuse nikdo nevznesl. 
 
Bod 6. Různé – V tomto bodě OR se zabývala otázkou počtu družstev na Kk hry Plamen. Po 
celkové diskuzi, vzešly dva návrhy, které se předloží k projednání OORM. 
1. varianta: do Kk hry Plamen postoupí dva kolektivy (umístěni na 1. a 2. místě) za okres 
v kategorii starší. 
2. varianta:  do Kk hry Plamen postoupí jeden kolektiv v  kategorii starší (vítěz) a jeden 
kolektiv v kategorii mladší (vítěz) s tím, že tato věková kategorie bude soutěžit v disciplínách  
4 x 60 metrů, štafeta CTIF, Pú, štafetě požárních dvojic a v běhu na 60 metrů - jednotlivci bez 
rozlišení kategorií. Na lednovém zasedání OR se rozhodne, kterou variantu doporučíme VV 
KSH Pk.  
Dále OR zvažovala možnost zvětšení počtu soutěží pro kolektivy MH v rámci našeho kraje. 
V příštím roce OR dá do svého kalendáře některé, soutěže pro MH. 
5. 5. 2012 proběhne Memoriál Vendulky Fránové. 
Paní Baslová informovala přítomné o noční soutěži a soutěži s názvem Hasičské pexeso, které 
pořádají na okrese Rokycany. 
 
Bod 7.Závěr – provedl B. Bucifal, všem poděkoval za účast a zároveň popřál do nového roku 
mnoho zdraví štestí a pracovních úspěchů nejen členům, ale i všem rodinám a blízkým. 
 
 
Zpracoval: Bohumír Bucifal 
V Sušici dne 23. 11. 2011 


