
Aktiv vedoucích mládeže 

Datum: 1. prosince 2015 

Místo: Ohradní 26, Praha 4 

Přítomni: viz. prezenční listina 

1) Úvod 

V. Svoboda – přivítání, seznámení s programem, schválení zapisovatele a ověřovatele 

2) ZPV – poděkování M. Hartmanová 

M. Hartmanová – do příště zajistit lepší podpěry pro střelbu (např. pytle s pískem) 

  - návrh na jarní kolo ZPV – Lipence 

  - nájezd rozhodčích později 

V. Svoboda – do kvalifikace vedoucích i rozhodčích zařadit i správné měření a zapisování do 

karet 

3) Vyhodnocení školení mládeže a obnov mládeže 

V. Svoboda – cca 40 účastníků z Prahy a cca 11 účastníků z Prahy – západ, 6 účastníků 

semináře pro přípravky 

                   - do konce roku doplnění a upravení tabulky účasti na soutěžích 

4) Vyhodnocení MMH 

M. Hartmanová – poděkování za účast a pomoc, spokojenost s dovezeným jídlem -> v příštích 

letech využijeme znova 

                           - poděkování Třebonicím za stánek s občerstvením 

L. Smutný – rok 2016 je Praha „evropské město sportu“ – návrh zařadit Habadovou do tohoto 

projektu a přizvat mezinárodní závodníky 

M. Hartmanová – v příštích letech bude memoriál také dvoudenní – kladný ohlas 

I. Vojtová – pokusit se obsadit rozhodčí s kvalifikací pro děti 

K. Orgoníková – na posledním aktivu dohodnuty uniformy – nesplněno -> M. Hartmanová – 

lidi, kteří chtějí pracovat uniformy nemají, do příštího roku jednotná trika a oblečení pro štáb 

5) Plán práce 2016 

20.-21. únor – uzlová štafeta = dohodnuto, pro dorostence nejspíš v hasičárně 

- zájemci o obnovy a školení rozhodčích nahlásit v. Svobodovi 

- I. kolo DOROST v Třebonicích 

- termíny v plánu se upřesní 

6) Zimní pohár v uzlování 

L. Smutný – koncem týdne jednání s ředitelem školy 

- nájezd na stejnou hodinu, uzlování na více stavech a mimosoutěžní štafeta dvojic 

- dorost uzlování na hasičárně 

- přípravka do ročníku 2010, mladší od roku 2009 -> odsouhlaseno 

7) Různé 

M. Hartmanová - probíhá kontrola dotací – zatím bez problémů, vyúčtování grantů do 14.12. 

– dodat M. Hartmanové nebo R. Maděrové 

- poslat elektronicky registrační listy kolektivu 

V. Svoboda- program V8 – poslat žádosti na MSH 

L. Smutný – poděkování za pomoc na MČR – 12.-13.3.2016 v Loutí 

M. Hartmanová – J. Bárta – starost o webové stránky 



Zapisovatel: Šárka Frátriková 

Ověřil(a): Iveta Vojtová, Jakub Bárta 

 


