
Zápis z jednání odborné rady velitelů OSH PS 

ze dne 04.02.2014 od 15.00 hod. 

 
Presence: přítomni – Hanus K., Urbánek L., Suchý J., Šogor P., Fila J., Sak J. 

Omluveni - Trsek D. 

  

host – Foldová A., Kučera R., Frána J.  

 

Program:  

1) kontrola splnění úkolů z posledního jednání ORV  

 

2) Standarta okrsků OSH PS za roky 2013 
– předání vítěznému okrsku Ledce provede p. Hanus Kamil a druhému v okrsku Nýřansko předá 

pí. Foldová Alena 
- vítězný okrsek obdrží poukázku v hodnotě 2.000,- Kč na nákup sady pohárů, za druhé místo 

obdrží okrsek poukázku v hodnotě 1.000,- Kč a za třetí místo okrsek obdrží poukázku v hodnotě 

500,- Kč  

- mimořádné ocenění okrsku Ledce – již po třetí za sebou vyhráli – finanční poukázka bude 

navýšena o 1.000,- Kč 

 

3) Aktiv okrskových velitelů a velitelů JPO II., III. – plánován na den 19.2.2014 ve 

Všerubech – zrušen z důvodu pořádání velitelského dne všech velitelů JPO a to dne 

25.2.2014 na HZS Plzeň Košutka  
4) Odborná příprava velitelů a strojníků JPO v roce 2014  

 

- Stanovené termíny cyklické a zákl. odborné přípravy velitelů a strojníků JPO v roce 2014 – 

v souč. době zrušeny 

- nová metodiky odborné přípravy velitelů a strojníků ze strany HZS ČR a vše bude sděleno na 

velitelském dni všech velitelů JPO dne 25.2.2014 od 17.30 hod.  v tělocvičně stanice HZS Plzeň 

Košutka-  pozvánky budou rozeslány velitelům JPO a také budou zaslány na OÚ nebo MěÚ 

příslušných obcí  

- specializační kurzy pro JPO jsou vyvěšeny na stránkách HZS Plzeňského kraje i s přihláškami 

 

5)  Výcvikový rok JPO pro 2014 – zajistí p. Hanus Kamil a vyvěsí na stránky OSH PS sekce 

ORV  

 

  6) okresní kolo v pož. sportu dne 1.6.2014 proběhne na stadionu 33 ZŠ Plzeň – zamluvení 

stadionu zajistila pí. Foldová  

 

  7) proškolení rozhodčích v pož. sportu v roce 2014 – zajistí p. Ekstein  dne 15.3.2014 od 9.00 

hod. hasičská zbrojnice Stýskaly 

 

  8) Podnět k sepsání návrhu pro Ústřední ORV ze strany p. Sak J. a to k automatickému postupu 

družstev obhájců titulu z MČR v pož. sportu v následujícím roce přímo na MČR v pož. sportu a 

tak možnost účasti dalšího družstva na MČR = zajistí Hanus Kamil a Sak Josef 

  

  9) příští jednání ORV OSH PS bude stanoveno po dohodě s vedoucím ORV p. Hanus a dle 

potřeby řešení dalších problémů  

 

10) Informace z KSH Plzeňského kraje a z Ústředí SH ČMS – podal p. Hanus Kamil  

 



 11) Různé + Diskuze:  

- nové rozdělení zásahů a činnosti JPO ohlášené na KOPIS – info p. Kučera 

 

 12) Závěr  

Zápis provedl: Luboš Urbánek 


