
Aktiv vedoucích mládeže – 6.9.2016 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 
 

1) UVÍTÁNÍ – V. Svoboda – seznámení s programen 
2) VOLBA ZAPISOVATELE  

Zapisovatel: Š. Frátriková 
Ověřovatel: J. Bárta a M. Humpálová 

 
3) VYHODNOCENÍ SOUTĚŽÍ 

M. Hartmanová – zpětná vazba od hlavních rozhodčích, do příštích ročnhíku 
vyvarovat 
V. Šimek – navrhuje, aby do druhých kol postupovalo více než 6 družstev -> M. 
Hartmanová – před Plamenem probereme a podle přihlášených rohodneme (bude 
brát ohled na počet přihlášených družtev) 
V. Svoboda – mnoho družstev na Plameni bez předepsných rzhodčích či technické 
čety -  do příštích let nabrat více „dobrovolníků“ 
L. Vojta – děkuje V. Svobodovi za zapůjčení tunelu 

4) NOVÉ SMĚRNICE HRY PLAMEN + VYJÍMKY 

Memoriál M. Habadové – podle starých směrnic, jen starší kategorie může b ěhat na 
ROTT 

- v nových směrnicích u „60 mětrů s  překážkami“ zásaní změna v posunutí 
překážek 

ZPV – běží se odle nových směrnic 
- střelba: zůstaneme u špalíku, přípravka tenisáky 

- topografické značky: pouze „nové“ obrázky 
- první pomoc beze změny 

- uzlování: 
o úvaz na proudnici – značky na proudnici a hadici 

o lodní smyčka – váže se na ležící hadici 
- požární ochrana: nové obrázky a zjednodušená tabulka použití PHP 

- lano beze změny 
 

Stávající úpravy směrnic pro území Prahy – aktualizovány na nadcházející ročník 
(2016/2017) 
 

5) PROPOZICE A PŘÍPRAVA MMH 
- Podle pravidel platných do 31.8.2016 
- Pouze starší mohou startovat s  půlspojkami ROTT 
- Termín posunut na 12.-13. listopadu 2016 
- Přihlašování přes www.stovky.cz od 1.10.2016 
- Sobota: Mladší kategorie; Neděle: Starší kategorie 
- Prosba pro pražská SDH – příjezd v 7.30 na prezenci (pokud možno) 
- M. Hartmanová žádá SDH Písnice a Běchovice o účast na memoriálu jako 

technické čety 
6) ZPV 

- L. Horský do konce týdne pošle do e-mailu propozice 

http://www.stovky.cz/


- Nové děti před ZPV – seznam dětí které startují, ale nejsou členové SH ČMS, 
poslat M. Hartmannové; start na zodpovědnost vedoucích 

- Pojištění dětí řešit s M. Hartmanovou 
- U kategorie mladší budou použity pytle s  pískem jako podpěry pod vzduchovky – 

dodá SDH Třebonice 
- Návrh M. Horákové st.: U kategorie přípravka místo lana přeskos přes vodní 

příkop o šíři 1m – schváleno 
7) DEN IZS + AKCE SPORŤÁČEK 

- Sporťáček 
o 10.9.2016 

o ústředí požádalo ORM o zajištění účasti na akci  
o Běchovice zkusí zajistit a dají vědět M. Hartmanové 

- Den IZS 
o 17.9.2016 
o ORM postaví stan s nástěnkami kolektivů 
o Účast mladších, starších a dorostenců na ukázky 
o Ve stejném termínu se koná memoriál v Lipencích 

8) GRANTY MHMP 
- Odevzdání do 30. září 

- M. Hartmanové poslat do 23. září ke kotrole 
- Úterý 20. září od 18.30 v HZ Řeporyje – školení na granty MHMP 

- Pravidla pro podání žádostí stejná jako loni 
9) ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH 

- 14. – 16. 10. v Loutí 
- V. Svoboda navrhuje hodnocení obnov: 

o 2x účást na soutěži + 0,5 dne školení obnov 
o /a nebo/ 

o 4x účast na soutěži 
o 5x zdržel se, 24 pro 

10) RŮZNÉ 
- M. Hartmanová odevzdáno vyúčtování táborů 

- Dorazili ceny za 2. kolo Plamene a Dorostu 
- Směrnice dorostu – objednávky L. Horskýmu 

- Do konce listopadu nahlásit změny v registračním listu 
- V. Svoboda: 

o Festival přípravek – u člunkového běhu uprava příkopu a bariéry 
- L. Rak: 

o Dotaz na břevna 80cm -> M. Hartmanová probere na VV 
o M. Horáková st. zjistí cenu předělání břevna na 70cm 

- L. Vojta: 
o Otevřený trénink pro dorostenky – 15.10.2016 

- M. Wagner: 
o Pojištění zaplaceno 
o Věci, které chcete vložit na FB stránky MSH posílat ve formátu JPG 

- L. Průchová: 
o Pokud víte o vedoucím, který by chtěl vést děti SDH Kunratice, ať se 

nahlásí v SDH (kontakt na webu SDH Kunratice) 



- L. Vojta: 
o Obnovit předchozí webové stránky mládeže – 5x zdržel, 24x pro 

o M. Hartmanová navrhne na VV 
 

Zapsala: Šárka Frátriková 
Ověřil: Jakub Bárta, Marie Humpálová 

 
  


