
 
 Aktiv vedoucích mládeže 6. října 2015  
Zahájení: 18:00hod 

Místo konání: MSH Praha, Ohradní 26, Praha 4  

Přítomni: viz prezenční listina 

1) Uvítání – V. Svoboda, M. Hartamnnová 

2) Volba zapisovatele a ověřovatele  

 navrženi: zapisovatel – Šárka Frátriková 

    ověřovatel – Jakub Bárta 

- SCHVÁLENO 

3) Vyhodnocení MČR 

 M. Hartamnová – děkovný dopis od ÚORM, spokojenost, poděkování zúčastněným, 

MČR pokryta z grantů; 

 L. Smutný – spokojenost, mezera ve stravování – dělat výběr ze sborů, kteří chtějí 

zajistit občerstvení; od rozhodčích kladná zpětná vazba; 

 Libor Vojta – z pohledu závodníků vše OK, poděkování technické četě, maskotovi a 

velké díky M. Hartmanové za odvedenou práci 

                   - žádost pro zástupce MSH Praha v ÚOR -> sjednotit hodnocení ve štafetě 

dvojic (rozhodčí si často „protiřečí“); 

4) Příprava ZPV 

 M. Hartamnová – přípravka nestřílí, pouze hod tenisákem na plechovky (3 metry), 

odsouhlasen nájezd přípravek na 10:00 hodin; 

5) Příprava školení vedoucích mládeže 

 V. Svoboda – přihlašování do 13.10.2015, platba až na místě 

                     - školení rozhodčích – zkoušky na podzim; 

                     - obnovy vedoucího mládeže – do konce týdne zveřejněny účasti na 

soutěžích, do konce roku celková úprava tabulky (přehlednější) ; 

                      - seminář přípravek – zároveň se školením vedoucích, pro zájemce – 

možnost dovést propozice konaných soutěží a na místě lze projít; 

6) Příprava MMH 

 M. Hartmanová – 1.10. start přihlašování na stovky.cz 

   - rozhodčí ubytovaní na Suchdole, večer zábava pro(nejen) rozhodčí 

  - nabídnuty hasičárny k přespání od přítomných zástupců sboru 

  - občerstvení řešené vakuovanými hotovými jídly 

  - Třebonice zajistí stánek s občerstvením 

  - přezouvání v aule před sportovní halou 

  - prezence – 3 prezenční místa, sbory podle abecedy, startovku zašle 

kolem 2.11. M. Hartmanová, kontrola legitek 

  - na místě poučení rozhodčích 

  - ceny z MČR a od sponzorů 

  - startovní čísla – zjistit cenu natištění na samolepky; 

7) Příprava uzlovky 

 L. Horský – přidat soutěž – štafeta dvojic => vyhodnocení soutěží zvlášť 

- => odsouhlaseno 



       - nutno sehnat dvě tělocvičny 

 L. Smutný – zkusí dohodnout tělocvičnu na Barrandově 

 L. Horský – termín 20.-21.2.2016 – možnost úprav 

8) návrh nákupu MTZ 

 L. Horský – návrh: břevno, lano na branný závod, lavička na CTIF, džberovky 

 L. Vojta – navrhuje opravu bariéry (např. tartan z obou stran), startovní bloky 

M. Hartmanová – zajistí na hru Plamen jednotné mašiny 

9) Doplnění ORM 

 M. Hartmanová – v radě málo lidí, schváleno navýšení od VV, na dalším aktivu 

přednést návrhy 

10) Různé, diskuze 

 M. Hartmanová – 29.8.2015 den IZS – děkuje za nástěnky a V. Svobodovi za 

aparaturu 

- festival přípravek – malá účast 

- dětské TFA – silně obsazená, zdařilá akce, příští rok udělat 

nájezdy soutěžících 

- podaná žádost na granty 

- vydané propozice na PO očima dětí 

- zhodnocení táborů od přítomných vedoucích (Zličín, 

Třebonice, Lipence, Cholupice) 

- soutěž v Písnici – děti běhaly bez helem, do příště se 

vyvarovat, pro všechny – hlídat si bezpečnost na soutěžích 

 

 M. Horáková st. – memoriál J. Dobiášové – poděkování za pomoc 

 V. Svoboda – výjimka pro SDH Suchdol – účast na školení vedoucích zájemce 

mladšího 18 let 

- poděkování za ORM všem, co se zúčastňují soutěží jako 

technická četa nebo rozhodčí 

- úpravy pro Prahu na rok 2016 – ročník 2009 -> start v kategorii mladších i v přípravce 

11) Závěr – V. Svoboda 

 

Zapsal: Frátriková Šárka 

Ověřil: Bárta Jakub 

 

 

 

 

       

 


