
                        Činnost KORM za rok 2012 

 
Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté, 

dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností KORM PK za rok 2012. 

 

Zasedání odborné rady se uskutečnilo celkem pětkrát na základě schváleného 

plánu práce na rok 2012. Odborná rada pracovala ve složení: Bohumír Bucifal, 

Kristýna Knopfová /v době její nepřítomnosti ji zastupoval Petr Ouřada/, Jarmila 

Baslová, Pavel Pechát, Milan Hoffman, Jaroslav Frána, František Dlesk 

 

Podle svého časového vytížení na jednání docházeli i starosta Krajského 

sdružení pan Josef Černý a náměstek starosty Zbyšek Zuber.  

Na jednotlivých jednáních, která se konala většinou v zasedací místnosti 

kanceláře KSH, se rada zabývala plněním úkolů, přípravou organizačních 

zabezpečení soutěží mládeže a dorostu a projednávala důležité otázky týkající se 

fungování rady. 

 

První odborná rada byla svolána na 15. 2. 2012 do klubovny MěSH Plzeň město.  

Společně s ORM Plzeň město jednala o zabezpečení krajského kola hry Plamen 

konané ve dnech 15. - 17. 6. 2012. Po cca 4 hodinovém jednání a vzájemné 

domluvě  KORM  a ORM Plzeň-město bylo částečně nastaveno zabezpečení a 

konání Krajského kola hry Plamen. Rada dále schválila účast kategorie starší 

i kategorie mladší v kajském kole hry Plamen pro rok 2012. Avšak na VV Kraje  

dementoval  p. Malina vše s tím, že se nic neprojednávalo a že MěSH Plzeň-

město krajské kolo hry Plamen za těchto podmínek pořádat nebude. Na stejném 

jednání se ještě prodiskutovala účast na Krajské Bambiriádě pro rok 2012 

konané ve dnech 24. - 27. 5. 2012 ve Škoda Lendu v Plzni. 

 

Následující   jednání   KORM se uskutečnilo   13. 3. 2012 v prostorách OSH  

v Rokycanech. Na jednání byli pozváni členové ORM okresu Rokycany a 

starosta OSH Rokycany p. Miroslav Frost. Na začátku vedoucí KORM seznámil 

radu s tím, že krajské kolo hry Plamen bude pořádat OSH Plzeň-Jih. Ihned byly 

učiněny patřičné kroky k sestavení všech postů pro vytvoření štábu soutěže a  

k organizačnímu zabezpečení celé hry Plamen. Dalším úkolem bylo zabezpečení 

krajského kola Dorostu, které pak právě zajišťovala ORM Rokycany dne 9. 6. 

2012. Bylo sestaveno OZ celé soutěže a připravily se veškeré potřebné věci pro 

konání této soutěže. 

Vedoucí KORM ještě vystoupil s výsledky jednání o příhraniční spolupráci se 

sdružením Tandem, kterého se zúčastnil dne 1. 3. 2012. Veškeré podklady pro 

další spolupráci se sdružením Tandem jsou na jejich internetové adrese včetně 

všech kontaktů. 

 



Ve středu 23. 5. 2012 se rada sešla v kanceláři KSH Plzeň. Členové provedli 

kontrolu zadaných úkolů z rady minulé. Nejdříve projednávali již konečné 

organizační zabezpečení krajského kola Dorostu. Vedoucí OR se z účasti na této 

akci omluvil z pracovních důvodů s návrhem, že jeho funkci bude zastávat 

Jarmila Baslová z OSH Rokycany. Byl upřesněn čas, kdy HZS přiveze 

překážky, uskuteční jejich postavení a zajistí další úkoly spojené s touto soutěží.  

Za druhé se konzultovala dosavadní příprava krajského kola hry Plamen, 

kompletně bylo přečteno OZ celé soutěže, též se dořešilo přivezení a rozestavění 

všech nutných překážek k dané soutěži. 

 Dalším bodem jednání bylo projednání pořádání festivalu Přípravek, který již 

nepořádá ústřední odborná rada mládeže z důvodu velkého počtu přípravek, ale 

tato povinnost se poprvé přenesla na KORM.Tento festival byl připraven včetně 

OZ soutěže a přihlášek, které rozeslal starosta KSH p. Černý. Na přípravě se 

podílel SDH Chotěšov, jenž tuto akci zajišťoval po technické stránce. V kraji 

evidujeme cca 12 kolektivů přípravek. Celá akce se dohodla se starostou obce 

Chotěšov a se starostou SDH Chotěšov, ten přislíbil pomoc z řad členů SDH. 

Odměny, diplomy, stravu, aparaturu zajistilo KSH Plzeň. 

 

V pořadí čtvrté jednání KORM bylo svoláno na 5. 9. 2012 do zasedací místnosti 

KSH PK. Rada zhodnotila veškeré soutěže pořádané KORM, a to krajská kola 

Dorostu, Plamenu a poprvé i Přípravek.  

Jako první probíhala krajská soutěž Dorostu dne 9. 6. 2012 na atletickém 

stadionu 33. ZŠ v Plzni. Soutěž byla všemi přítomnými hodnocena kladně, jen 

nedodání elektronické časomíry způsobilo menší zdržení, ale s tím si rozhodčí 

soutěže dobře poradili. 

Druhou organizovanou soutěží bylo krajské kolo Plamenu, a to ve dnech 15. -

17. 6. 2012 ve stejném sportovním areálu 33. ZŠ v Plzni. Příprava i vlastní 

soutěž se dočkala opět pěkného, tedy kladného hodnocení. Poprvé se zde 

předvedla družstva v mladší kategorii a celá rada vyzdvihla jejich velmi dobrý 

sportovní výkon, který několikrát převyšoval i soutěžící ve starší kategorii. 

Členové rady se na základě těchto výsledků shodli, že i příštího ročníku hry 

Plamen 2013 se mladší kategorie zúčastní. Ještě jednou bych chtěl poděkovat 

OSH PJ za pořádání této soutěže! 

Poslední akcí, kterou zhodnotím, byl festival Přípravek, který se konal v 

Kláštěře Chotěšov  dne 23.6.2012. Celá soutěž byla kvalitně a s velkou 

pečlivostí připravena, a u všech přítomných sklidila tedy zasloužený ohlas. Pro 

děti byl připraven i menší doprovodný program. Pěkné počasí už jen podtrhlo 

precizně připravenou akci. 

Nato slovem navázal starosta KSH a informoval radu o možnosti pořádání 

celorepublikových Přípravek, které by se konaly v Plzni. Jednalo by se o 

dvoudenní akci spojenou s množstvím ukázek a jiných zábavných činností pro 

kolektivy a všechny přítomné na této akci. KORM se začala tímto naplno 

zabývat a řešit problematiku týkající se přípravy. 



 

A nyní k poslednímu společnému zasedání KORM. Uskutečnilo se 7. 11. 2012 a 

hlavním úkolem bylo zhodnocení roku 2012 a příprava plánu práce na rok 2013. 

Na začátku jednání představil vedoucí KORM nového člena rady mládeže p. 

Miroslava Činatla, který byl do rady přijat místo pí Ungrové za okres Plzeň -

město. 

Hodnocení práce v rámci KORM provedl její vedoucí a celkově ji označil za 

kladnou. Rada, nejenže pořádá krajské soutěže Dorostu, Plamene, Přípravek, ale 

zúčastňuje se i ostatních akcí konaných v Plzeňském kraji v rámci práce s dětmi 

/krajské, okresní Bambiriády, příhraniční spolupráce, spolupráce s Domem dětí 

a mládeže v Plzni atd./. Jednotliví členové rady jsou též zváni jako rozhodčí na 

republikové soutěže. KORM se však shodla, že do budoucnosti by bylo vhodné 

zajistit lepší mediální propagaci pro širší veřejnost. 

Nový plán práce byl navržen vedoucím KORM a byl jednohlasně schválen 

ostatními členy KORM. Krajské kolo hry Plamen bude zajišťovat v roce 2013 

OORM  Domažlice a krajské kolo Dorostu proběhne v Tachově. V diskuzi 

vystoupili P. Pechát a pí Knopfová  s informacemi o možnosti umístění 

krajských kol Plamenu a Dorostu na fotbalové či atletické stadiony s tím, že se 

pokusí dodržet termíny, na kterých se KORM dohodla, ale vše bude záviset na 

volných termínech v těchto areálech. 

Rada se také věnovala projednávání návrhu organizování celorepublikové 

soutěže Přípravek 2013. Všechny členy vedoucí požádal o nastínění časového 

rozvrhu této akce a podle těchto návrhů se pak pokusí vypracovat časový 

harmonogram celé soutěže. 

Závěr provedl vedoucí KORM, poděkoval všem členům za obětavou činnost a 

účast na schůzkách KORM a zároveň popřál všem členům a jejich rodinným 

příslušníkům příjemné prožití vánočních svátků, šťastný a úspěšný nový rok 

2013. 

S poděkováním za zajišťování krajských soutěží pro mladé hasiče a za práci 

v KORM vystoupil i starosta KSH p. Černý.  

 

 

Na úplný závěr mi ještě jednou dovolte poděkovat Vám všem, kteří jste se 

jakkoliv zasloužili nebo pomohli při organizování popisovaných soutěží a 

poděkovat za odvedenou práci v KORM. 

 

Děkuji. 

Vedoucí KORM Bohumír Bucifal. 

 

 

 


