
Aktiv vedoucích mládeže 1.10.2019 

+ prezenční listina 

 

1) Uvítání – V. Svoboda - program schválen jednohlasně 
2) Zapisovatelem – Marysková; ověřovatelé – Dolejší, Brabenec – schváleno jednohlasně 
3) V. Svoboda – reklamace na terče zadány dodavateli; klíč pro postup starších pro příští rok 

zachován stávající 
4) M. Hartmanová – umístění družstev a jednotlivců na MČR – poděkování vedoucím týmů 
5) J. Mandys – parkování ul. Toužimská, zdravotní služba zajištěna, stravování zajištěno, 

přihlašování do půlnoci 1.10.2019 
6) L. Horský – propozice již ve sborech; parkování bude upřesněno; do 5.10.2019 nahlásit počty 

hlídek + seznamy dětí, které nejsou v evidenci SH ČMS; děti, které neumí číst, budou označeny, 
pokud bude hlídka složená z dětí z první třídy bude s nimi běžet někdo (z jiného sboru); 
s přípravkou běží člen sboru, před stanovištěm bude stát na čáře 

Do výjimek – ZPV pouze podzimní a bude započítáno do I. kola Plamene, jarní ZPV se konat 
nebude – schváleno 

7) Propozice – v emailu; přihlašování již běží; sobota starší, neděle mladší; nafukovací hala bude 
na rozběhání; stravování + Litovel v tunelu; pozvání hostů 

8) IZS – kvalitní akce – od pondělí do čtvrtka 3.500 dětí, pátek pro veřejnost, sobota – program 
byl dodržován 

9) (10, 11) Byl schválen systém na granty na rok 2020, nejsou zas až tak velké změny – vybavování, 
pronájmy tělocvičen, jednodenní akce; za 14 dní bude vyhlášeno; do 15.12. – vyúčtování; do 
15.10. grant na TFA z MVČR; granty prevence kriminality do 11.10.2019 – na Týden hrdinů; 
MŠMT – vyúčtování táborů do 3.10.2019; ostatní MTZ – nebudou se uvolňovat peníze – 
v Třebonicích brigáda a opravy překážek; překážky – Zličín odevzdá na MSH staré CTIF a budou 
k dispozici; volné finanční prostředky na hasičské nesportovní akce 

12) + 13) Úpravy plánu činnosti – školení vedoucích – budou odeslány emailem – 8.-10.11 – noví 
vedoucí + II. stupeň ; zveřejněny testové otázky + zdravověda dorost – dh.cz 

 Výjimky schváleny 

 Ceny pro děti – pro každé dítě něco (13 věcí – drobné upomínkové předměty) 

Návrh – uspořádat noční CTIF pro děti – pátek nebo sobota + zábava pro děti – účastníci aktivu 
napíšou návrhy termínů akce 

J. Brabenec – obecně k soutěžím – upadá množství zúčastněných družstev; vytvořit adresář emailů 
na rozesílání informací (obdoba jako starostové a velitelé); na stránkách ORM vytvořit záložku 
soutěže; na radu zaslat kontaktní emaily 


