
Okresní sdružení hasičů SH ČMS Praha-západ a  

OORM   
 

Ohradní 26, Praha 4 - Michle 140 00 

tel. 604 173 028 

 

P o z v á n k a  
 

na školení rozhodčích hry Plamen a dorostu + na školení vedoucích mládeže okresu 

Praha – západ, které se koná v učebně ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420 
 

dne 25. 02. 2017 
 

Pozvánka je určena pro: 

- nové zájemce o kvalifikaci rozhodčího 

- obnovu kvalifikace II. stupně rozhodčího 

- pro rozhodčí s platným osvědčením, kteří si chtějí rozšířit znalosti hry Plamen a směrnice 

činnosti dorostu 

- pro vedoucí MH, kteří si chtějí rozšířit znalosti hry Plamen a směrnice činnosti dorostu 
 

Předpoklad účasti: 

- zaslání vyplněné přihlášky (viz. příloha) na e-mail michal.zrno@seznam.cz nejpozději do 

19. 02. 2017  
o kapacita kurzu je 40 účastníků 

o přednost mají zájemci ze strany rozhodčích 

o max. 4 osoby na 1 SDH, při menší účasti může být více, bude potvrzeno po 19.02. 

o v případě naplnění kapacity rozhoduje čas podání přihlášky 

- zaplacení účastnického poplatku ve výši 200,- Kč/osoba v místě konání 

- znalost nové směrnice hry PLAMEN, k dispozici 

https://www.dh.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=3436:smernice-

plamen&catid=22:hra-plamen&Itemid=38 

- znalost směrnice pro činnost dorostu včetně dodatků, k dispozici 

https://www.dh.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=343:smrnice-pro-

innost-dorostu-sh-ms-s-platnosti-od-192007&catid=62:mlade&Itemid=86 

- znalost testových otázek (platí pro rozhodčí), k dispozici 

https://www.dh.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=2445:program-pro-

testovani-rozhodich-souti-mladee&catid=36:rozhodci&Itemid=53 

- poznámkový blok a psací potřeby 

- sportovní oblečení a obuv  
 

Časový harmonogram: 

- od 7,30 h. prezence 

- 8,00 hodin zahájení 

- cca 18 h. ukončení 
 

Stravování a pití je zajištěno po celý den ze strany OSH PZ. 
 

V Praze dne 25. 01. 2017 

          

 

    

       Michal Zrno  

  vedoucí ORM PZ 
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Okresní sdružení hasičů SH ČMS Praha-západ a  

OORM   
 

Ohradní 26, Praha 4 - Michle 140 00 

tel. 604 173 028 

  

od Čisovic 

od Prahy 



Okresní sdružení hasičů SH ČMS Praha-západ a  

OORM   
 

Ohradní 26, Praha 4 - Michle 140 00 

tel. 604 173 028 

 

 

Př i h l á š k a  
 

na školení rozhodčích hry Plamen a dorostu + na školení vedoucích mládeže okresu 

Praha – západ, které se koná v učebně ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420 
 

dne 25. 02. 2017 
 

Odeslat e-mailem na michal.zrno@seznam.cz nejpozději do 19. 02. 2017!!! 

   

 

SDH: 

 

 

 

jméno a příjmení 

 

 

datum narození 

 

tel. kontakt 

 

rozhodčí/vedoucí 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

 

     V …………………… dne…………. 2017                          

 

             

 

 

razítko a podpis              

zástupce SDH 

 

mailto:michal.zrno@seznam.cz

