
 

Zápis z jednání odborné rady velitelů OSH PS dne 26.03.2015 od 

18.00 hod. 
 

Presence: přítomni – dle prezenční listiny 

                 omluven – Lesch, Česánek 

                  

Program:  

 

1) kontrola splnění úkolů z posledního jednání ORV OSH PS 

 

2) plán práce ORV OSH PS na rok 2015 schválen a vyvěšen na stránkách OSH PS 

 

3) příští jednání dne 28.05.2015 od 15.00 hod. v kanceláři OSH PS 

 

4) OZ okresního kola v pož. sportu okresu Plzeň sever které proběhne dne 31.05.2015 v Plzni na 

atletickém stadionu města Plzeň (Skvrňany) – předloženo společně se finančním rozpočtem akce 

ke schválení výk. výboru OSH PS a následně vyvěšeno na internetových stránkách OSH PS, také 

rozesláno pomocí mailové pošty jednotlivým zástupcům okrsků (zodpovídá p. Kamil Hanus) 

- rozlosování soutěže a uzávěrka přihlášek proběhne dne 28.05.2015 od 15.00 hod. v kanceláři 

OSH PS 

- bližší organizační věci k soutěži budou stanoveny dne 28.05.2015 od 15.00 hod. v kanceláři 

OSH PS 

 

5) termíny akcí  

31.5.2015 – okresní kolo v pož. sportu Plzeň (stadion města Plzeň) 

6.6.2015 – krajské kolo v pož. sportu Domažlice 

26. – 28.6.2015 – MČR v pož. sportu  

30.5.2015 – krajské kolo dorostu Plzeň (stadion města Plzeň) 

 

- problém s termíny jednotlivých soutěží ZČHL 

 

6) – informace z přípravné komise Sněmu delegátů OSH PS v Pláních a připomínky k práci ORV 

OSH PS, kdy je třeba se všemi podněty zabývat (zajistí p. Kamil Hanus) 

 

7) – spolupráce ORV OSH PS s HZS Plzeňského kraje při provádění odborné přípravy strojníků 

JPO a velitelů JPO – bude na jednání ORV OSH PS přizván npor. Kučera a npor. Livinka, aby 

mohli být dojednány podrobné podmínky a stanoveny úkoly, cíle k odborné přípravě JPO 

(přizvání velitelů stanic HZS Plasy a HZS Nýřany zajistí p. Kamil Hanus) 

 

8) – žádost na HZS Plzeňského kraje – odborná příprava strojníků, velitelů JPO – o zveřejnění 

testových otázek pro přezkoušení při základní a cyklické odborné přípravě na stránkách HZS 

Plzeňského kraje nebo OSH PS sekce ORV  

 

9) – informace z krajské ORV Plzeňského kraje – p. Kamil Hanus 

 

10) – základní a cyklické školení rozhodčích pož. sportu – kontaktovat jednotlivé okrsky a dle 

zájemců domluvit termín a místo, oslovit ke školení p. Luděk Ekstein 

 

11) – žádost na HZS Plzeňského kraje o uveřejnění poplachového plánu – plošného pokrytí JPO 

Plzeňského kraje na stránkách HZS Plzeňského kraje nebo stránkách OSH PS sekce ORV pro 



jednotlivé velitele JPO, kteří ve většině případů neví v jakém stupni a na jaké místo je povolávána 

jejich JPO ze strany KOPIS 

 

12) Různé + Diskuze:  

 

 – pozvánka pro všechny z nově zvolené ORV OSH PS a členy odstupující ORV OSH PS na 

Sněm delegátů OSH PS v Pláních dne 28.3.2015  

 

13) Závěr  

 

 

Zápis provedl: Luboš Urbánek 


