
Zápis z jednání odborné rady velitelů OSH PS 

 ze dne 01.10.2013 od 15.30 hod. 
 

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

 

omluveni: Sak J., Trsek D. 

 

host – Foldová A. 

                  

 

Program:  

 

1) kontrola splnění úkolů z posledního jednání ORV 

 

2) stanoven další termín jednání ORV OSH PS na den 29.10.2013 od 16.00 hod. v kanceláři 

OSHPS 

 

3) seznam splněných odznaků Hasič II. a III. , Strojník a Velitel – vydání příslušných odznaků 

bylo provedeno  

 

4) MČR v požárním sportu pro rok 2014 se bude konat v Českých Budějovicích dne 27. – 

29.06.2014 společně pro dobrovolné a profesionální hasiče (družstva SH ČMS společně 

s HZS ČR) 

- vzhledem k uvedenému termínu je třeba stanovit i termíny nižších postupových kol 

v požárním sportu (krajské, okresní, okrskové kola) v roce 2014 

- krajské kolo v pož. sportu by mělo pořádat OSH Tachov 

- dále je zde problém s termíny soutěží ZČHL 

 

5) Aktiv okrskových velitelů a velitelů JPO II., III. který se bude konat dne 29.10.2014 

v kanceláři OSH PS – zasedací místnost od 17.00 hod. 

- program navržen a schválen = Hanus Kamil 

- pozvánky rozeslat do 15.10.2013 = Hanus Kamil 

- přizvání hostů z HZS Plzeňského kraje = Hanus Kamil 

- zpráva o represi na území Plzeň -  sever zajistí Hanus Kamil 

 

6) Standarta okrsků OSH PS za rok 2013 

- výsledky za jednotlivé okrsky musí být dodány do 31.12.2013 v kanceláři OSH PS na 

později došlé nebude brán zřetel 

- vyhodnocení standarty okrsků OSH PS za rok 2013 proběhne při jednání ORV OSH PS a to 

dne 08.01.2014 

- shromáždit materiály k ověření a zapsání výsledků okrsků i z ostatních odborných rad OSH 

PS zajistí = Hanus Kamil 

 

7) Odborná příprava velitelů a strojníků JPO II., III. a V. 

- zhodnocení průběhu v roce 2013 a příprava pro rok 2014 pod vedením HZS Plzeňského 

kraje (oslovit velitele stanice HZS Nýřany a Plasy) 

 

8) Odstoupení p. Robert Kučera ze všech funkcí na úrovni Ústředí SH ČMS, Krajského 

sdružení hasičů, Okresního sdružení hasičů 



- za OSH PS navržen do Krajské ORV jako zástupce p. Kamil Hanus a také jednohlasně 

schválen 

 

9) Projednat v orgánech Krajského sdružení hasičů Plzeňského kraje návrh na spojení krajské 

soutěže dorostu s krajskou soutěží v požár. sportu v roce 2014 a navrhovat termín společné 

soutěže 21. x 22.06.2014 = zajistí Hanus Kamil 

 

10) 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 

 

11) Různé + Diskuze: 

 

30.11.2013 – Stýskaly – Sněm Preventistů OSH PS 

 

12)  Závěr 

                                                                               

 

                                                                                        Zápis provedl: Luboš Urbánek 

 


