
Aktiv vedoucích mládeže 
 
Místo konání: Praha 
Datum konání: 3.4.2018 
Přitomni: viz prezenční listina 
 

1) Uvítání – V. Svoboda 
2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

- Zapisovatel: Š. Frátriková 
- Ověřovatel: Jakub Krutský, Marie Humpálová 

3) Vyhodnocení zimního poháru v uzlování – L. Horský 
- Časově zvládnuto, místo konání OK, zdržení na začátku při prezenci, poděkování 

za pomoc; J. Brabenec – doporučuje psaní testů papírově -> zůstaneme u 
elektronických testů (úspora času a lidí, minimalizace chyb při opravě), nájezd 
dorostenců dříve; I. Vojtová – rozhodčí za dvojice super, do budoucna spolupráce 
s mimokrajskými rozhodčími; dvojice na dva pokusy 

4) Školení nových rozhodčích – V. Svoboda – školení zrušeno z důvodu malého počtu 
zájemců 

5) Příprava hry Plamen – L. Horský – prezence zkrácena, přihlášky do 18.5. do 19:00, dva 
pokusy disciplín (podle počasí může být upraveno), družstva neběžící celý plamen 
budou zařazeny na konec startovky, harmonogram družstev na disciplíny štafety 
dvojic a útok CTIF; vhodné oblečení (kraťasy a has. triko); erární sada hadic a 
proudnic na půjčení; požřární útok CTIF – džberovky vlastní; dovést minimálně dva 
lidi do štábu či rozhodčích; 13 medailí pro družstvo; na legitkách přilepený fotky 
DOROST – M. Hartmanová – prezence zkrácena, přihlášky do 11.5., dorostenci druhý 
průkaz totožnosti nad 15 let, objednány jednotný mašiny, dva pokusy na všechny 
disciplíny, komplet nový CTIF útok; sada překážek zůstane na OLYMPu na tréninky 

6) Různé – M. Hartmanová –  do 31.3. přestupy, GDPR – veškeré údaje dětí v zamčený 
skříni nebo doma; nová PS na úraz; schváleny granty z MHMP – info bude rozesláno; 
PO očima dětí do 20.4.; dětské TFA 17.9. v modřanské rokli; poděkování vedoucím za 
výjezdy s dětmi na ČHP – zlepšení a umístění na předních příčkách; doplnění do rady 
– nový člen ORM M. Blaha 

7) V. Svoboda – seznam křížků – pokud bude chybět vedoucí či křížky v seznamu – zaslat 
na email ORM (předmět KŘÍŽKY) 
M. Wagner – průkazky – naskenovat fotky do systému; pokud přestupuje člen mezi 
sbory, napsat do přihlášky PŘESTUP 

 
Zapsal: Š. Frátriková 
Ověřil: J.Krutský, M. Humpálová 


