
Aktiv vedoucích mládeže 
 

datum konání: 4.4.2017 
místo konání: Ohradní 26, Praha 
přítomni: dle prezenční listiny 
 

1) volba zapisovatele a ověřovatele 
Š. Frátriková, J. Čechutyová, V. Dolejší = odsouhlaseno 

2) program zasedání schválen 
3) uzlování 

 - L. Horský – soutěž zvládnutá, příští rok na stejném místě, časově omezená prezence 
(mladší 8 – 9:30 hodin, starší 10:00 – 11:00 hodin), dorost den dopředu přihlásit jmenovitě kvůli 
přípravě testů; poděkování všem ze štábu a rozhodčích 
 - M. Hartmanová – zničeny jedny dveře, oprava zařízena; pozitivní počet dorostenců, málo 
družstev na štafetu dvojit 
  - L. Vojta – posunout testy dopředu, když uzluje kategorie starší 
  - M. Horáková – výrazné startovní čáry 

4) školení vedoucích   
- proběhly dvě školení, 6. května náhradní termín pro všechny nezúčastněné – nahlásit se 

emailem na radu mládeže 
5) školení nových rozhodčích 

-  V. Svoboda – 19 účastníků, čeká je praktická a na podzim zkoušky 
6) propozice hry dorost 

- L. Horský – změna prezence (7:30 – 8:30), spojeni s Prahou – západ (nedostatek termínů, 
slíbeno PZ pořádání soutěže) 

- I. Vojtová – ohlídat vulgarity, kouření na hřišti 
- M. Hartmanová – PZ zaplatí náklady na půl, dovezou technickou četu a cisterny; PZ poběží 

štafety bez domečku, my s domečkem 
- L. Horský, propozice se nemění, členský příspěvky se nebudou kontrolovat; dorost kontrola 

OP a průkazky; konzultace materiálního zabezpečení 
- M. Hartmanová – týden dopředu nahlásit počet lidí kvůli občerstvení; nahlašovat zájemce o 

rozhodčí 
- L. Vojta – upozornit družstva na zajištění vlastních proudnic, PÚ plechovky, 2. kolo nástřik 
     - upravit větu ohledně oděvu – dle platných pravidel 

7) propozice hry PLAMEN 
- M. Hartmanová - místo konání Na Kotlářce, přihlášení do 19. května, originál přihlášky v den 

soutěže s sebou; občerstvení zabezpečí zájemci o občerstvení na MČR; zajistit rozhodčí ze stran 
družstev; postupují všichni, kdo má splněny všechny disciplíny a celoroční činnost – vyjma ZPV (15 
pro, 7 proti) 

 - první kolo vlastní džberovky, druhé kolo jednotné 
 - úprava směrnic schváleny na podzim 
 - start přípravky (18 proti startu, 1 pro, ostatní zdrželi) 

8) různé 
- M. Hartmanová - SDH Ďáblice – schválena výjimka pro vedení dětí, nejbližší termín školení 

vedoucí doplní obnovu; přípravka na MČR (Zličín?); vyplňování přihlášek elektronicky; MEDEVAC 
zajištěn na celou sezónu 

- Sporťáček – 9. září v Praze 
- granty podepsané, během příštího týdne zašle kdo co dostal 
- program 8 se stále zpracovává 

9) diskuze 
- okruhy akcí v kronice můžeme kombinovat 
- L. Vojta nabízí lávku – kdo má zájem, ozve se L. Horskému 
- L. Vojta chválí zdravotnické zabezpečení soutěží MSH 

 
 
Zapsala: Šárka Frátriková 
Ověřil: V. Dolejší, J. Čechutyová 
 
 
 


