
Zápis z jednání odborné rady velitelů - represe OSH PS ze dne 

16.01.2019  
Presence: přítomni – dle prezenční listiny 
Hosté: pí. Foldová, vedoucí odborných rad mládeže, prevence, ochrany obyvatelstva 

                  
Program:  
 

1) kontrola splnění úkolů z posledního jednání ORV OSH PS – Kamil Hanus 
 

2) Vyhodnocení Standarty okrsků OSH PS ve spolupráci s ostatními odbornými radami OS PS dle 

došlých a přiložených tabulek – celkové výsledky viz. přiložená tabulka 

- odměny za umístění okrsků – 1. místo 2.000,- Kč, 2. místo 1.500,- Kč, 3. místo 1.000,- Kč, 4. 

místo 500,- Kč, 5. místo 500,- Kč 

- pro vítěze jednotlivých sekcí – oblastí bude udělena plaketa 

- pí. Foldová zajistí plakety a diplomy 

 
3) Aktiv okrskových velitelů a velitelů JPO II., III. dne 6.2.2019 v Tlučné od 17 hod., (jednání 

ORR OSH PS již od 16 hod.) 

- odeslat pozvánku na jednotlivé představitele HZS Plzeňského kraje – zajistí Kamil Hanus 

- rozeslání pozvánek do 25.01.2019 

 
4) termíny soutěží v požárním sportu a ostatní 

 
15.6.2019 – okresní kolo v pož. sportu OSH PS – Atletický stadion města Plzně 
22.6.2019 – krajské kolo v pož. sportu – Atletický stadion města Plzně – zajišťuje naše OSH PS 
23.6.2019 – krajské kolo dorostu – Atletický stadion města Plzně 
8. - 9.6.2019 – krajské kolo ve hře Plamen – Domažlice 

 
5) seznam JPO V. s CAS v jednotlivých okrskách pro setkání s představiteli HZS Plzeňského 

kraje v dubnu 2019 – zajistí Kamil Hanus 

 
6)  Školení rozhodčích požární sport – zájemce o nové školení nahlásit do 28.2.2019 na 

email velitele@oshps.cz 

- zajistit termín ve spolupráci s L. Ekstein 

 
7) získání odznaku HASIČ II. a III. – nahlásit zájemce do 28.2.2019 na email velitele@oshps.cz  

– termín konání zkoušek březen 2019 

 
8) informace z KORR Plzeňského kraje – Kamil Hanus 

 
9) okresní taktické cvičení strojníků JPO s CAS – místo ČEPRO Třemošná – úkol k prověření 

trvá pro J. Suchý - s účastí cca 30 JPO v termínu duben 2019 

 
10) diskuze  

 
11) Závěr  
 

Zápis provedl: Mgr. Luboš Urbánek 
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