
Zápis z jednání aktivu mládeže 

Datum: 6.6.2017 
Místo: Ohradní 26, Praha 4 
Přítomní: viz prezenční listina 

1) UVÍTÁNÍ 
- zahájení jednání, uvítání přítomných, seznámení s programem 
- program schválen všemi přítomnými 
2) VOLBA ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELE ZÁPISU 
- navrhovaný zapisovatel: Krutský 
- navrhovaní ověřovatelé: Dolejší, Humpálová 
- schváleno všemi přítomnými 
3) VYHODNOCENÍ I. KOLA DOROSTU 
- soutěž proběhla vcelku bez problémů až na zdržení kvůli Praze – západ 
- soutěž moc zdlouhavá, nebudeme pokračovat ve společné soutěži s Prahou – západ 
4) VYHODNOCENÍ I. KOLA HRY PLAMEN 
- poděkování rozhodčím a technické četě 
- problémy při prezenci – některá družstva byla přítomná, ale na prezenci se dostavili 20 minut po 
oficiálním čase prezence, obdobné problémy při nástupu družstva na plnění disciplíny 
- příště se prezence uzavírá v daný čas, pozdě příchozí družstvo nebude připuštěno k soutěži (stejně 
tak při nedostavení se k plnění disciplíny) 
- absence rozhlasu vedla ke zpomalení průběhu soutěže (bohužel byl nedostatek lidí, pokusíme se 
zařídit moderátora) 
- problém s občerstvením – chyba na straně poskytovatele 
- problém s terči CTIF (řeší se povinnost sborů starat se o překážky, jsou objednány nové terče CTIF a 
žebříková stěna + kontejner na uložení do Třebonic) 
- na září odeslat požadavky na opravu městských překážek 
- zvážit stanovení limitu na odstranění PS ze stavu po ukončení PÚ (je na zodpovědnosti VD) 
- diskuse o možnosti startu obou pokusů PÚ na jednom stavu když jsou stejné stavy, kádě, terče 
- výtka za nedostatečný počet medailí 
- podnět k obnově/opravě součástí časomíry a nákupu kvalitních věcí i na úkor vyšší ceny 
- zvážit možnost brát výsledky PÚ z Řep (zamítnuto z důvodu absence prezence) 
- zkrácení soutěže přesunem štafety požárních dvojic na podzimní ZPV nebo zimní pohár v uzlování 
- rozhodčí disciplíny musí poučit před začátkem všechny rozhodčí na úsecích (kontrolovat rozhodčí) 
- problém s káděmi s připojením přetlakového ventilu (bude odveden mimo káď) 
- nevhodné ceny pro soutěžící – nelze rozdělit mezi děti (bude změněno) 
5) PŘÍPRAVA MĚSTSKÉHO KOLA HRY PLAMEN 
- postoupilo 9 družstev – odhlášeni Stodůlky a Řepy 
- v sobotu ZPV, v neděli ostatní disciplíny 
- ruší se společné PS12, bude se soutěžit s vlastními (odsouhlaseno všemi přítomnými) 
- v sobotu proběhne prezence i na neděli 
- nebude probíhat přejímka materiálu (pouze namátkové kontroly) 
- nutno objednat Toi-Toi 
6) PŘÍPRAVA MĚSTSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU 
- zákaz vstupu na travnatou plochu 
- postoupilo 5 družstev a 25 jednotlivců 
- odsouhlaseny 2 pokusy na PÚ 
- rozbité PHP v Třebonicích (utržené hadice) 
- jednotné PS12, domeček od HZS 
- zjistit možnost opravy domečku v Třebonicích 
  



7) MČR PRAHA 2017 
- ukázka přípravky – Zličín 
- zajistit 18 až 20 dívek ve věku 12 až 15 let na páteční (25. srpna) zahájení od cca 16 hod. do cca 20 
hod. na slavnostní nástup (zajistit jednotné oblečení) (posílat počty dětí na ORM) 
8) DEN IZS PRAHA – ZÁŘÍ 
- 9.9. na Výstavišti 
- zajistit ukázky dětských disciplín (napsat na ORM) 
9) VYÚČTOVÁNÍ GRANTŮ MHMP 
- funguje odesílání zpráv o akcích 
- po zaslání žádosti na výkonný výbor lze zaslat část peněz na projekt 
- hotové vyúčtování lze zasílat rovnou 
10) INFORMACE O FINANČNÍCH PROSTŘEDCÍCH Z MŠMT 
- program VIII – bez problémů, peníze již schváleny (Řeporyje, Zličín, Braník, D. Měcholupy) 
- ústředí – příspěvek na tábory bude 27 Kč na osoboden 
11) RŮZNÉ 
- zhodnocení stavu překážek (opravy, odpis) 
- gumy na bariérách jsou moc měkké (nákup nových u Pragoelast) 
- zhodnocení festivalu přípravek – pouze dvě družstva (zvážit jiný termín), jinak bez problémů 
12) DISKUSE 
- proběhne kontrola překážek (budou dodány inventární čísla na překážky) 
- materiál na ZPV 
13) ZÁVĚR 


