
Zápis z jednání Krajské odborné rady mládeže  ze dne 7.11.2012 

 
Místo konání : zasedací místnost KSH Pj, Jetelová ulice 

 

Přítomni:Miroslav Činatl, Jaroslav Frána, Milan Hoffmann, Kristýna knopfová,  

               Pavel Pechát, Bohumír Bucifal 

Hosté:     Josef Černý 

Omluveni : Jarmila Baslová,František Dlesk 

 

 

 Program jednání: 
 

1. Zahájení-seznámení s programem 

2.   Hodnocení práce OR 

3. Příprava plánu práce na rok 2013 

4. Diskuze 

5. Různé – Bambiriáda 2013+Přípravky 2013 

6. Závěr 

 

 

Ad1.: Zahájení provedl vedoucí KORM Bohumír Bucifal a  přivítal nového zástupce za PM 

pana Miroslava Činetla. 

 

Ad2.: Hodnocení práce v rámci KRM provedl Bohumír Bucifal a označil ji za kladnou. 

Hodnocení krajských soutěží a festivalu přípravek  bylo ve většině hodnoceno taktéž kladně, 

KORM se shodla, že do budoucna by bylo vhodné zajistit lepší mediální propagaci pro 

širokou veřejnost. V roce 2013 je naplánován Celorepublikový festival přípravek v Plzni, 

v případě nutnosti je KORM naplánováno náhradní místo konání tohoto festivalu na Rabí ( 

proběhne pouze v rámci kraje) 

Pan Černý poděkoval KORM za zajištění krajských soutěží pro mladé hasiče a do příštích kol 

navrhl, hodnotit i jednotlivé posty rozhodčích. 

 

Ad3.: Plán práce na rok 2013 byl navržen vedoucím KORM Bohumírem Bucifalem a byl 

jednohlasně schválen ostatními členy KORM. Krajské kolo ve hře Plamen 2013 zajistí 

OORM v Domažlicích v termínu 14. – 16.6 2013 a krajské kolo pro Dorost zajistí OORM 

v Tachově taktéž proběhne v červnu a termín musí ještě zajistit p.Pechát na schůzi 

fotbalistů,kde se rozhodne o volném termínu hřiště.Tento termín potom oznámí vedoucímu 

KORM.. Festival přípravek zkusit dohodnout termín na 14.-15.9 2013 včetně místa konání, 

aby bylo možné v případě potřeby hýbat s termínem pro krajská kola.  

 

Ad4.: V diskusi pí. Knopfová i p.Pechát  informovali KORM o plánu umístit krajská kola 

soutěží pro MH na fotbalové stadiony v Domažlicích (krajské kolo Plamen) a v Tachově ( 

krajské kolo dorost), s tím, že se pokusí dodržet při jednání termíny, na kterých se KORM 

dohodla.  

 

Ad5.: KORM se dohodla, že jednotlivé návrhy a nápady týkající se Festivalu přípravek , 

budou členové KORM zasílat Bohumíru Bucifalovi na email a ten  se dle nich a dle svých 

úvah pokusí vypracovat harmonogram a program plánovaného festivalu.. 

 



Ad6.: Závěr provedl vedoucí KORM Bohumír Bucifal, poděkoval všem členům za účast na 

schůzce KORM popřál všem požehnané vánoční svátky,stastný nový rok a to nejen clenům 

KORM,ale i všem rodinným příslušníkům. 

 


