
Zápis z aktivu vedoucích mládeže 
dne 4. prosince 2018 

Uvítání: 
• Omluva neúčasti mnoho členů ORM a zástupců SDH z důvodu zásahu u požáru. 

Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu: 
• Zapisovatel – J. Krutský 
• Ověřovatelé – O. Vojta, K. Aulická 
• Jednomyslně schváleno 

Vyhodnocení podzimního ZPV: 
• Poděkování všem za dobrý průběh soutěže 
• Kladné hodnocení tratě (náročná trať vhodná na podzimní kolo, ale ne na jarní) 
• Několik stížností na rozhodčí (za stanoviště vždy odpovídá jeden kvalifikovaný 

rozhodčí, chyby se budou poznamenávat a řešit na školeních) 
• Bylo použité staré lano a došlo k úrazu, i když bylo k dispozici lano nové (vždy se dá 

přednost novému materiálu, přesto je nutné kontrolovat i v průběhu disciplíny) 
Vyhodnocení školení vedoucích, školení obnov a školení rozhodčí: 

• Školení a obnovy vedoucích proběhly v Cholupicích (bližší informace podá V. 
Svoboda) 

• Školení rozhodčí bylo zrušeno pro malý zájem 
Vyhodnocení Memoriálu M. Habadové: 

• Poděkování všem za hladký běh soutěže 
• Škodu z poškozeného výčepního zařízení vyčistil Olymp na vlastní náklady (údržba 

výčepních zařízení reklamována) 
• Od příště nebudou startovat děti kategorie přípravka a nebude možné přestupovat 

mezi ročníky 
• Otázka běhání finále (aktiv spíše proti) 
• Příště pravděpodobně rozběhy ve vedlejší nafukovací hale (doprovodný program?) 
• Proběhne posun prezence chlapci (letos se čekalo 45 min. než byla ukončena) 
• Zákaz kouření v celém areálu (kuřácká místa?) 
• Nevhodná zdravotní služba (na příští rok domluveni 2 zdravotníci a 2 řidiči) 
• Nové nabídky na zdravotní zajištění akcí ORM – proběhne výběrové řízení 
• Kladné hodnocení Pražských rozhodčí 
• Posun prezence na 7:30 – 8:30 
• Nevhodné překážky (zakoupeny nové, ale nebyly dodány) 
• Nesouhlas s tím, aby nám ÚORM zasahovala do soutěže (Habadová probíhá již 19 let, 

stovky pouze 3 roky), vystoupení z halového poháru by nás připravilo o 50 tis. Kč 
Nákup MTZ: 

• Opraveny překážky Lipence a Letňany 
• Obecně jsou ve špatném stavu, sbory se o ně musí starat, jinak se budou zamykat 

v Třebonicích 
• V prosinci proběhne inventura 

Vyúčtování grantů MHMP: 
• Do 15.12. peníze na účtech – řeší se s žadateli 



• Na příští rok zažádáno 
• Dotace 5000 Kč na pořádané soutěže (zaslat fakturu a účty) 

Plán práce na rok 2019: 
• Projednání a aktualizace emailem 

Příprava zimního poháru v uzlování: 
• Uzlování a štafeta dvojic (2 pokusy) 
• testy pravděpodobně v tělocvičně, kde budou probíhat štafety (není horní místnost) 
• VV MSH schválil zvýšení stravného pro technickou četu, rozhodčí a štáb na 90 Kč 

Různé: 
• Zvážit zavedení bodování soutěží (Pražský pohár MH) – ocenění putovním pohárem a 

vyhlášení na společenském večeru (motivace pro děti a VD) 
Zapsal: 
Krutský 
Zkontroloval: 
Vojta, Aulická 


