
Aktiv vedoucích mládeže 
 
Datum: 5.9.2017 
Místo: Ohradní 26, Praha 
Přitomni: dle prezenční listiny 
 
Program:  

1) Uvítání 
2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
3) Vyhdnocení II. kola hry PLAMEN a DOROSTU 
4) Vyhodnocení MČR 
5) Příprava podzimního kola ZPV 
6) Příprava MMH 
7) Den IZS – 9. září 
8) Vyúčtování grantů MHMP 
9) Informace o finančních prostředcích z MŠMT 
10) Různé 
11) Diskuze 
12) Závěr 

 
1) Uvítání – V. Svoboda 
2) Zapisovatel – Šárka Frátriková; ověřovatel – Marie Marysková, Vladimír Dolešjí 
3) Lukáš Horský – poděkování rozhodčím, štábu a technické čety 

• Iveta Vojtová – organizace OK, zaměřit se na znalost a chování vedoucích, 
XFIRE firma – proudničky CTIF 

• Jiří Brabenec – proudničky na CTIF jednotné na obou drahách dle směrnic; 
propozice na soutěže vyvěsit dříve; K. Orgoníková navrhuje postup všech* 
omezeného počtu družstev do druhého kola (probereme na jaře); sjednotit 
terče CTIF – M. Hartmanová – objednány, stejné a příští rok budou jednotné; 
při štafetě na předávkách stát před závodníkem (ohlídat si více předávku); 
smysluplnější ceny, navrhuje medaile až na druhé kolo – medaile při prvním 
kole (13 medailí!) a bez poháru (až na druhém kole) 

• Marta Horáková – ohlídat občerstvení (alko pivo) 
4) Martina Hartmanová –  

• MČR Zlín – reprezentovali D. Měcholupy, 3. Místo dvojboj Vojtěch Trachta – 
gratulace k výsledkům všem reprezentantům; Dorostenci Stodůlky 6. Místo – 
posun nahoru – gratulace 

• MČR PRAHA – kladné hodnocení, poděkování všem, kdo jakkoliv pomohl, 
plánuje se poděkování a posezení; gratulace k výsledkům D. Měchulupy (3. 
místo) 

• Jiří Brabenec – poděkování za účast 
5) Jakub Bárta – ZPV na Suchdole, pravidla nezměněny, sklápěcí terče na střelbě; není 

zajištěno zatím občerstvení; zajistit TOI TOI; nové děti stačí nahlásit emailem 
6) V. Svoboda – propozice k dispozici; změna prezence – v tunelu, na oba dny 8-9 hodin 

kluci i holky, 10-12 hodin prezence kluků; občerstvení v posilovně (občerstvení 
Třebonice), vyhodnocení kategorií samostatně; přihlašování 1.10. – 31.10., není 
potřeba papírová přihláška; Praha příjezd ideálně na 7:30 hodin; u nových průkazek 



foto zezadu; prezence rozdělena podle abecedy a placení u stolků; během října 
pokrýt štáb 
Iveta Vojtova – ohlídat přípravkové děti 

7) Martina Hartmanová – stánek MSH; kdo chce prezentovat nástěnku – do čtvrtka 
dovést na město nebo na místo (dovézt včetně fixátorů); prezentace ukázky dětí 
sdělit Martině 

8) Martina Hartmanová – do 20. září podání grantů, shchůzka 20.9. 19:30 Řeporyje 
9) Martina Hartmanová – do konce týdne zaslat vyúčtování dotací na tábor; dotace na 

vzdělávání ve výši 40 tis. Kč na školení vedoucích a rozhdočích; dotace na MTZ, 
opravu a nákup drobných věcí, 30% vlastních nákladů, do 15. září požadavky SDH 

10) M. Hartmanová – 10.9. a 24.9. memoriály Třebonice; dětské TFA  17.9., festival 
přípravek 28.9. 
V. Sovoboda – školení vedoucích s Prahou západ v Loutí 

      11)  diskuze ohledně táborů (Zličín, Cholupice, Řeporyje, Dubeč) – všechny tábory 
proběhly v pořádku, školení rozhodčích a vedoucích 5.11. v Cholupicích 
 M. Hartmanová – řešení přetlakových ventilů 
 J. Brabenec – Pozvánka na Zličínský dvojboj 
 
 
Zapsal: Šárka Frátriková 
Ověřil: Marie Marysková, Vladimír Dolejší 
 
* Oprava 29. září 2017 


