
Aktiv vedoucích mládeže 
Datum: 6.12.2017 
Místo: Ohradní, Praha 
Přítomni: prezenční listina 
 

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

- Zapisovatel – Š. Frátriková 
- Ověřovatel – J. Krutský, V. Dolejší 
= schváleno 

3) Vyhodnocení podzimního ZPV 
L. Horský – ranní problém s dorostem (špatně označená trasa), jinak vše ok  
I. Vojtová – vedoucí pouze s přípravkou (při kat. mladší letos většina vedoucích radilo) 
nebo budou mít vedoucí místo, kde budou stát, aby neradili a nedohadovali se 
s rozhodčími 
Návrh: vedoucí pouze s přípravkou a značku dál od stanoviště pro vedoucího (pokud 
bude v kat. mladší žádsot o výjimku z důvodu zdrav. Potíží – např. ADHD, musí být 
zasláno předem) - schváleno 
L. Vojta – upřesnit čas prezence (od – do); příště lépe připravit trasu a rozhodčí 
příjezd až na čas, aby dlouho nečekali; lepší připravenost rozhodčích; zajistit jídlo 
(bagety) přímo na trasu; trať super a příjemné prostředí 
J. Brabenec – souhlasí s L. Vojtou; nenahánět děti brzy na start 

4) Vyhodnocení školení mládeže 
V. Svoboda – školení mládeže v Loutí, jako každý rok; obnovy 10 lidí; školení 
rozhodčích 12 lidí (celkem 8 nových rozhodčích) – zavedena i ústní zkouška 
J. Brabenec – spokojenost 

        5) Memoriál Marty Habadové 
L. Horský – prezence 4 stanoviště podle abecedy, pouze zkrátit prezenci kluků; 
poděkování rozhodčím a štábu; stížnost na stav překážek – žádost o opravu překážek 
z dotací (V. Svoboda – navrhuje, aby byly těmto sborům překážky odebrány); 
jednotné jídlo pro rozhodčí a TČ 
L. Vojta – z propozic vyřadit věci, které tam patří a stačí k informacích (upřesnit čas 
prezence a přibližný čas tréninků), vyřadit pravidla – např. rozměry hadic, ústroj…(dle 
směrnice hry PLAMEN); ohlídat časy mezi dokončenými rozběhy ( p. Vilímková dlouhá 
prodleva mezi ukončeným a novým pokusem; druhý hl. rozhodčí OK – navrhuje 
rohodčího z Prahy), nastavit minutu na přípravu dráhy po doběhnutí posledního 
z rozběhu; matrace a písek v hale opáskovat  
V. Šimek – do cíle dát praporky, nikoliv pálky; v průběhu soutěže nebyla k dispozici TČ 
V. Svoboda – navrhuje aby si rada pořídili vlastní sadu čísel (do č. 400); zkusit ohlídat 
nenošení jídla do haly; upravit sortiment a ceny stánku, popř. více stánku 
J. Brabenec – prezenci Prahy nedávat samostatně; prezenci kluků dát od – do; 
zavedení kontroly materiálu – koridor podél dráhy pro přejímku materiálu (hl. 
rozdělovačů) nebo namátkově; úklid toalet (V. Svoboda – koupit větší role toaleťáku) 
S. Kulhánek – udělat pruh podél dráhy pro vedoucího závodníka (současně i 
koridorem pro kontrolu); posadit záchranku mezi bariéru a kladinu, aby lépe viděli 
J. Bárta – navrhuje, aby záchranka měla zázemí (např. stan), aby měli klid od 
ostatních – na všech soutěžích 



6) Vyúčtování grantů MHMP za rok 2017 
- zaslat do 12.12.2017; kdo nevyčerpá napsat Martině kolik nebude vyčerpáno (do 
konce roku musí být vráceno magstrátu) 
7) Projednání plánu práce na rok 2018 
- naposílat do konce roku soutěže sborů – zahrneme do plánu práce 
8) Příprava zimního poháru v uzlování 
L. Horský – štafeta dvojic – pouze jedna dráha, ale disciplínka zachována; dorost testy 
současně s uzlováním starších; když se nedostaví družstvo, jde další kolektiv 
J. Brabenec – prezenci od – do 
9) Různé 
V. Svoboda – úpravy pro Prahu stejné 
I. Vojtová – vyřadit požární útok pro přípravku z úprav pro Praha (nebude na Plameni, 
pouze na ZPV) + přípravka CTIP 
= schváleny úprav pro Prahu bez kat. přípravka pro PÚ a CTIF 
V. Svoboda – odevzdání registračních listů – udělat přílohu vedoucích a do RL aktivní 
vedoucí, do konce roku odhlásit emailem členy 
V. Svoboda – do konce roku budou vystaveny na stránkách účast vedoucích 
V. Svoboda – Program 8 byla do konce listopadu lhůta pro vrácení prostředků; 
Program MŮJ KLUB 2018 – žádost podat do 29.12., žádost mohou podávat sbory co 
mají min. 12 členů od 6 do 23 let s tréninkem min, jednou týdně 
10) Diskuze 
L. Vojta – terče na CTIF a proudničky – koupeny 
J. Brabenec – opasky – V. Svoboda – jsou pořízeny a budou rozdány na uzlovce;  
L. Vojta – nepořizovat překážky od Kněžka 
Ďáblice – dát na MSH tabulku s vyřazeným materiálem a překážky, které jsou k 
dispozici 

 
 
Zapsala: Š. Frátriková 
Ověřili: V. Dolejší, J. Krutský 


