Zápis z rady mládeže, konané dne 02. 12. 2019 v prostorách
restaurace Zbraslavský hostinec
Přítomni:
-

Michal Zrno, Barbora Barsová, Petr Kšána, Tomáš Vršník, Vojtěch Vilím
host Filip Jankovec, zástupce prevence a ochranny obyvatelstva

Omluveni:
-

Jiří Černý, Michal Hrubec

Hosté:
-

Filip Jankovec (rada prevence a ochrany obyvatelstva)

Program jednání:
1. Kontrola zápisu z minulého jednání
2. Kontrola plnění plánu činnosti RM na rok 2019
3. Zhodnocení okresního kola hry Plamen, disciplína ZPV¨
4. Zhodnocení školení vedoucích mládeže
5. Zhodnocení činnosti rozhodčích mládeže + školení v roce 2020
6. Plán činnosti úseku mládeže OSH PZ na rok 2020
7. Organizační zajištění okresního kola uzlové štafety 2020
8. Organizační zajištění jarního okresního kola hry Plamen 2020
9. Organizační zajištění okresního kola dorostu 2020
10. Organizační zajištění krajského setkání přípravek 2020
11. Dotace MŠMT na mládež
12. Organizační zajištění okresního kola soutěže Požární ochranna očima dětí 2020
13. Organizační zabezpečení celoroční okresní soutěže „Floriánek“, která je v gesci rady
prevence a ochranny obyvatelstva
14. Různé

Průběh jednání:
1)
2)
3)
-

Kontrola zápis z minulého jednání: Provedena kontrola zápisu, bez připomínek
Kontrola plnění plánu činnosti RM na rok 2019
vše do tohoto jednání splněno
Zhodnocení okresního kola hry Plamen, disciplína ZPV, Psáry, 12. 10. 2019
pořádala rada mládeže ve spolupráci s SDH Psáry
17 SDH, 248 dětí, celkem 347 osob
náklady 49.233,70 Kč

-

-

-

rozprava k hodnocení průběhu soutěže
o pochvala a poděkování SDH Psáry za zdárný průběh soutěže
o střelba
▪ dobrovolná 1 rána nástřelu u každého závodníka při přiběhnutí na stanoviště
hodnocena pozitivně
o zakoupené vysílačky OSH PZ splnili svůj účel
na příští ročník:
o zajištění více WC, min. 3
o vyhlásit a označit zdravotníka při nástupu
o vyhlášení přípravky zvlášť, mladší a starší dohromady
o do OZ dát pozdní příjezd pro kategorii mladší a starší
▪ není nutné mít všechny kategorie na úvodní nástup
závod pro dorost dle směrnice dorostu nebudeme příští rok v rámci celoroční činnosti
pořádat
o z ústředí SH ČMS dorazí pokyn na postupové soutěže MH a dorostu v rámci brané
činnosti (bude řešeno na dalším sektání rady až bude více informací)

4) Zhodnocení školení vedoucích mládeže, kemp Lávka Skochovice, 16. – 17. 11. 2019
- pořádala rada mládeže ve spolupráci s garantem vzdělávání Petrem Kšánou ml. a jeho
týmem školitelů
- 22 nových vedoucích MH (zkoušky 3. stupně), 5 vedoucích si zvýšilo kvalifikaci na 2.
stupeň, 17 vedoucích si obhájilo kvalifikaci 3. stupně a 8 vedoucích 2. stupně
- náklady 43.090,- Kč, pokryty dotací MŠMT, účastnickými poplatky a doplatkem OSH
- akce hodnocena ze strany vedoucích a týmu školitelů pozitivně
- zdravovědu více zaměřit na práci s dětmi v rámci kolektivu MH
5)
-

Zhodnocení činnosti rozhodčích mládeže + případné školení
OSH eviduje 29 rozhodčích (20 platné osvědčení, 9 propadlé, v roce 2020 končí 4 aktivním)
rozhodnutí pro nové zájemce obnovy
21. 03. 2020 (místo bude upřesněno)
pozitivně hodnocena účast rozhodčích na okresních soutěží (cca. 7 – 10)
zástupci SDH Jíloviště, Letky a Slapy v tomto roce nebyli na žádné okresní soutěži
lepší účast na okresním kole dorostu oproti roku 2018 (pouze 3), také díky okresnímu kolu
přípravky ve stejný den na 1 místě společně s dorostem
1 zástupce na krajském kole hry Plamen v Mladé Boleslavi (Vojtěch Vilím z SDH
Středokluky)

6) Plán činnosti úseku mládeže OSH PZ na rok 2020
Leden:
- odevzdání registračních listů kolektivů MH na sekretariát OSH PZ do 31. 01. 2020
- vyhlášení propozic okresního kola uzlové štafety okresu Praha – západ
o propozice soutěže budou na webu OSH + všichni VM obdrží e-mail
- vyhlášení školení rozhodčích hry Plamen a soutěže dorostu okresu Praha – západ
o propozice soutěže budou na webu OSH + všichni VM obdrží e-mail
Březen:
- Okresní kolo uzlové štafety, 14. 03. 2020 ve Středoklukách
- vydání propozic okresního kola hry Plamen a dorostu okresu Praha – západ
o propozice soutěže budou na webu OSH + všichni VM obdrží e-mail
- školení rozhodčích hry Plamen a soutěže dorostu, 21. 03. 2020, místo bude upřesněno
Duben:
- jednání rady mládeže
Květen:
- kontrola odevzdání splnění odborností nebo specializace MH v každé kategorii (min. 5,
kromě přípravky) do 10. 05. 2020
- okresní kolo hry Plamen (mladší, starší), 23. 05. 2020 v Jílové u Prahy
- okresní kolo hry Plamen (přípravka), okresní kolo dorostu, 30. 05. 2020 v Zahořanech
Červen:
- krajské kolo hry Plamen a dorostu, 12. – 14. 06. 2020 na okrese Mělník
Září:
- jednání rady mládeže
- krajské kolo hry setkání přípravek, 20. 09. 2020 v Bojanovicích
Říjen:
- závod požární všestrannosti, 10. 10. 2020, místo bude upřesněno
Listopad:
- školení vedoucích mládeže
- jednání rady mládeže

7)
-

Organizační zajištění 10. ročníku okresního kola uzlové štafety 2020
14. 3. 2020 ve Středoklukách
propozice a průběh dle loňského roku
vyhodnoceno bude 15 závodníků v každé kategorii + všechny družstva
startovné 200,- Kč na SDH a kategorii mladší/starší (ne družstva)
kolektivy MH budou vyzvány k dorovolnému předložení kronik k náhlednutí ostatním
kolektivům
o písemnou upomínku do kronik zajistí za OSH Petr Kšána

8) Organizační zajištění jarního okresního kola hry Plamen 2020
- 23. května 2020 kategorie mladší a starší
o fotbalové hřiště v Jílovém u Prahy
o počet členů družstva snížen na 7
o u štafety CTIF vypuštěn úsek 2 a 4 (volné úseky)
o u štafety 4x60m 1 závodník může běžet v obou pokusech
o u štafety dvojic má stejné družstvo možnost 2 pokusů
o u útoku CTIF neběží číslo 4 a 5
▪ číslo 2 plní u stojanu úkol čísla 4
▪ číslo 3 plní u stojanu úkol čísla 5
- 30. května 2020
o hasičské cvičiště v Zahořanech
o OZ jako v roce 2019
9)
-

Organizační zajištění jarního okresního kola soutěže dorostu 2020
30. května 2020 v Zahořanech po okresní soutěži hry Plamen (kategorie přípravka)
štafeta bude člunkovým způsobem
travnatý povrh
na zahajovací nástup zajistit (slib závodníků a rozhodčích, hymnu ČR, vlajku SH ČMS +
ČR)
hlášení velitele bude prováděno kompletním družstvem u každé disciplíny

10) Organizační zajištění krajského setkání přípravek 2020
- 20. září. 2020 v Bojanovicích
- směrnice v 1. polovině roku 2020
11) Dotace MŠMT na mládež
- veškeré vyúčtování vůči SH ČMS v pořádku
- částky využity dle plánu viz. předešlý zápis rady mládeže
12) Organizační zajištění okresního kola soutěže Požární ochranna očima dětí 2020
- Filip Jankovec (člen okresní rady prevence a ochrany obyvatelstva) nás seznámil s obsahem
a tématy soutěže
- všichni účastníci obdrží v nejbližší době propozice e-mailem od kanceláře OSH
- rada mládeže navrhla do hodnotící komise Petra Kšánu a Barboru Barsovou

13) Organizační zabezpečení celoroční okresní soutěže „Floriánek“, která je v gesci rady
prevence a ochranny obyvatelstva
- Floriánek dále v geci rady prevence a ochranny obyvatelstva v úzké spolupráci s radou
mládeže
- diskuze nad hodnocením jednotlivých soutěží
o rada prevence připraví návrh do konce ledna 2020
- diskuze nad zařazením jednotlivých závodů širokého zaměření
o rada prevence připraví návrh do konce ledna 2020

Zapsal: Zrno Michal v r.

V Praze – Zbraslavi dne 02. prosince 2020

Ověřil: Petr Kšána v r.

