
Zápis z jednání odborné rady represe OSH PS a aktivu 

okrskových velitelů, velitelů JPO II., III. ze dne 1.3.2018 od 17.30 

hod. - Kožlany 

 

Presence: přítomni – dle prezenční listiny 
Hosté: HZS ČR Plzeňského kraje –  npor. Kučera, por. Čermák 

                  
Program:  
 

1) kontrola splnění úkolů z posledního jednání ORV OSH PS a přivítání všech velitelů, hostů – 

Kamil Hanus 
(předání v el. podobě zpráva o činnosti ORR, presentace a foto z taktického cvičení studená) 

 
2) zkoušky k odznaku Hasič II. a III. - pozvánky rozeslání zajistí Kamil Hanus 
- zkoušky k odznaku Hasič I. v květnu 2018 v Karlových Varech 

 
3) seznamy udělených odznaků Hasič II. a III. z minulých let, ověřit v kanceláři OSH PS – zajistí 

Kamil Hanus ve spolupráci s pí. Foldová 

 
4) příprava OZ pro okresní kolo v PS a O pohár starostky OSH PS 

 
5) odborná příprava JPO SDH v roce 2018 –  info od por. Ing. Jan Čermák 
- novým garantem odborné přípravy za HZS Plzeňského kraje se stal por. Ing. Jan Čermák, tel. 

950331163, 721268176, email: jan.cermak@hzspk.cz 

   
- v souč. době stanovena a zveřejněna na stránkách HZS Plzeňského kraje 
- přihlašování elektronicky, pomocí přístupového hesla jednotlivých velitelů 
- upozornění na provedení přezkoušení (obnovení osvědčení velitele) při kurzu V-8 ve 

stanoveném pětiletém cyklu 
- přiloženy seznamy velitelů a strojníků, kterým končí osvědčení a JPO bez velitele s odbornou 

způsobilostí 

 

6) dotace pro rok 2018 – informace npor. Kučera 

- vše zveřejněno na stránkách HZS Plzeňského kraje 

 
7) postupové soutěže v pož. sportu v roce 2018 

 
2.6.2018 – okresní kolo v pož. sportu OSH PS – atletický stadion města Plzeň 
- žádost o pomoc při pořádání – technická četa, rozhodčí atd. 
23.6.2018 – krajské kolo v pož. sportu 33 ZŠ Plzeň 
24.6.2018 – krajské kolo dorostu na 33 ZŠ Plzeň 
26.- 27.5.2018 – okresní kolo hry Plamen 
9.-10.6.2018 – krajské kolo hry Plamen v Klatovech 
1. - 5.7.2018 – MČR hry Plamen a dorostu – atletický stadion města Plzeň 
 

8) Standarta okrsků OSH PS za rok 2017 
- předložení výsledků vše vyvěšeno na stránkách OSH PS 

 
9) předložení nových pravidel Čestné standarty OSH PS pro rok 2018 
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10) informace z aktivu vedoucích ORR v Přibyslavy – p. Sudzina 
- upozornění na úpravy pravidel požárního sportu 

 
11) informace z Ústřední odborné rady represe SH ČMS – npor. Kučera 

 
12) Různé + Diskuze 

 
- Jaroslav Frána  požádal o pomoc při pořádání MČR  Plamen a dorostu, který proběhne v Plzni a 

dalších akcích pořádaných od ORM OSH PS 
- seminář velitelů JPO II., III. proběhne v Nýřanech dne 27.4.2018 
- seminář velitelů JPO V. proběhne v Nýřanech a Plasech na podzim 2018 
- školení rozhodčích v pož. sportu bude stanoven termín po dohodě s p. Ekstein 
- informace ke kynologickým akcím na okrese Plzeň sever – p. Sudzina – bude zpracován seznam 

a vyvěšen na stránky OSH PS 

  
13) Závěr  
 

Zápis provedl: Luboš Urbánek 


