
Zápis z jednání odborné rady velitelů OSH PS 

 ze dne 16.10.2012 od 16.00 hod. - Ledce 
 

Presence: přítomni – Hanus K., Urbánek L., Suchý J.,  Kučera R., Šogor P.,  

                 omluveni – Sak J., Trsek D., Fila J. 

                 hosté: Frána J. 

 

Program:  
 

1) kontrola splnění úkolů z posledního jednání ORV  

 

2) zhodnocení okresního kola v PS ze dne 10.06.2012, zhodnocení krajského kola v PS ze 

dne   23.06.2013 – informace K. Hanus 

 

3) projednání návrhu na spojení soutěží krajských kol v požárním sportu SH ČMS KSH 

Plzeňského kraje a HZS Plzeňského kraje pro rok 2013 (a následující roky) – stanovisko 

ORV OSH PS je doporučit spojení soutěží (hlasovat na zasedání výkonného výboru KSH 

– pro spojení!!!) 

 

4) školení rozhodčích pro pož. sport a přezkoušení (prodloužení platnosti) pro rok 2012 ve 

spolupráci s p. L. Eksteinem – dohodne p. Kučera 

 

5) odborná příprava velitelů a strojníků na rok 2013 – termíny zajistí a přednese p. Kučera 

(termíny ostatních specializačních kurzů např. Nositelé dýchací techniky, obsluha 

řetězových motor. pil – budou stanoveny dle přihlášených žadatelů) 

 

6) Výsledky soutěže Standarta odborné rady velitelů za rok 2012 budou vyhlášeny v měsíci 

Leden 2013 – podklady z jednotlivých okrsků pro vyhlášení výsledků Standarty budou 

dodány nejdéle do 31.12.2012 na OSH PS (na později dodané materiály nebude brán 

ohled) 

 

7) Taktické cvičení JPO okresu Plzeň – sever pro rok 2012 bylo zrušeno z důvodu malého 

počtu nahlášených LT a v širokém termínovém rozpětí – informace p. Kučera  

 

8) Aktiv okrskových velitelů a velitelů JPO II., III.  proběhne dne 6.11.2012 v hasičské 

zbrojnici v Město Touškov od 17.00 hod. (od 16.00 hod. proběhne zasedání Odborné 

rady velitelů) 

- pozvánka (vytvoření, rozeslán, vyvěšení na stránky OSH PS) – zodpovídá K. Hanus 

- program, řízení aktivu okrskových velitelů – pověřen K. Hanus 

- zpráva o činnosti ORV – zodpovídá K. Hanus 

 

9) Diskuze  - p. Frána J. – pozvání na vyhlášení Poháru odborné rady mládeže – Manětín 

dne 10.11.2012 

 

10) Závěr 

                                                                              Zápis provedl: Luboš Urbánek 

 

 

           

 



 

 

 

 

 


