
Odborná rada mládeže 
Místo: Ohradní

Datum: 3.10.2017

Přítomni: Hartmanová, Frátriková, Bárta, Svoboda, Krutský, Horský

Omluveni: Richter, Marysková, Smutný 


1) ZPV 
Podaná žádost na magistrát ohledně schválení konání závodů ZPV - předběžné schváleno

MEDEVAC objednán

ToiToi objednat - V. Svoboda

Technická četa - zajistí Suchdol

Terče -Řeporyje a Zličín

Trať projitá, zpevněná trasa, mladší a přípravka stejný start a cíl - vyznačit páskou 

Slávek půjčí 5 buzol

Občerstvení zajištěno 

Medaile, diplomy a bonbóny Martina zajistí


2) Habadová 
Propozice zveřejněny, od 1.10. běží přihlášení, Stromovka domluvena (domluvit jídlo a místo 
prezence)

Prezence podle abecedy, na stanovištích bude placení startovného. Odměny vyřešeny, diplomy a 
medaile budou objednány 

-potřeba nová casomira (pokryjeme z grantů)

Občerstvení Třebonice 

Potřeba vyřešit rozhodčí (Martina obešle rozhodčí) a ubytování 

Slávek vytipuje lidi, (kteří se zúčastní školení vedoucích), aby se zúčastnili Habadové (ne do TČ)

Martina - objednat pásky


3) školení vedoucích 

V. Svoboda - přihlášeno spoustu uchazečů (30 lidí Praha, 5 lidi Praha Západ), od velké části 
vybrány peníze (200 Kč ubytování, 55 Kč směrnice) - Loutí objednáno

Rada schválila a pověřila garanta Školení vedoucích mládeže pro Prahu a Prahu západ


4) výjimky 

SDH Letňany - A. Hospodková (2003) a V. Hospodka (2003) žádost o schválení účasti na školení 
vedoucích = jednoznačně schváleno

SDH Řeporyje - M. Novotný žádost o schválení výjimky, aby mohl běhat za kategorii mladší z 
důvodu hendikepu (protéza na levé noze) - jednoznačně schváleno 

SDH Lysolaje - žádost o schválení uznání kvalifikace vedoucích -  odpoví V. Svoboda - za radu 
neschváleno, ač chápeme, že se jedná o vysokou kvalifikaci - SH ČMS to nebude akceptovat 


5) ostatní 

Vyúčtování letních táborů podáno, dotace na MTZ odesláno, dotace krajských kol odeslána 

Dotace MŠMT - podání vyúčtování do 7.11.; V. Svoboda odešle e-maily kolik komu bylo uznáno 

Zveřejněno na webu:

- vedoucí mládeže 1. stupně

- Zkoušky rozhodčího 1. stupně

- Školicí kurz pro obnovu nebo získání kvalifikace 


