
SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Praha-západ a  

okresní odborná rada mládeže 
Ohradní 1166/26, Michle, 140 00 Praha 

tel. 604 173 028 

 

P o z v á n k a  
 

na výběr reprezentace OSH Praha - západ v kategorii mladých hasičů, který se koná na 

tartanové dráze ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420 
 

v neděli 04. 03. 2018 
 

Pozvánka je určena pro: 

- kluky a holky nadšené pro disciplíny hry Plamen  

- týmové hráče 

- fyzicky nadané všestranné sportovce 

- toho, kdo:  

o je ochoten každou neděli od 15,00 – 17,00 h. společně trénovat na cvičišti v Praze - 

Třebonicích a bude mít zajištěnou dopravu na místo 

o bude v nominaci svého SDH na okresním kole uzlové štafety a hry Plamen 

o máš čas na závody 08. 05. (Chlumecký pohár), 15. – 16. 06. (krajské kolo hry 

Plamen ve Vlašimi, 1. – 3. 7. (MČR hry Plamen)  

o bude chtít předávat získané zkušenosti ve vlastním SDH 
 

Předpoklad účasti: 

- rok narození 2003 - 2006 

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

28. 02. 2018  
- sportovní oblečení  

- obuv (běžeckou + jako 2 boty doporučujeme krosové tretry) 

- 2 štafetové hadice C 52, min. délka 9,5 m s koncovkami DIN nebo ROTT + rozdělovač 

(bude možné půjčit na místě) 

 

Časový harmonogram: 

- od 12,30 – 13,00 h. prezence 

- 13,00 – 16,30 h. fyzické a praktické testy (např. rychlost, vytrvalost, síla, spojování hadic, 

překonání překážek, střelba ze vzduchovky, rozhazování a motání hadice C, aj.) 
 

 

V Praze dne 07. 02. 2018 

          

 

    

        

      Michal Zrno  

  vedoucí ORM PZ 

mailto:michal.zrno@seznam.cz
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SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Praha-západ a  

okresní odborná rada mládeže 
Ohradní 1166/26, Michle, 140 00 Praha 

tel. 604 173 028 

 

Př i h l á š k a  
 

na výběr reprezentace OSH Praha - západ v kategorii mladých hasičů, který se koná na 

tartanové dráze ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420 

 

v neděli 04. 03. 2018 
 

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

   

 

SDH: 

 

 

 

jméno a příjmení 

 

 

datum narození 

 

telefon 

 

e-mail 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

 

     V …………………… dne…………. 2018     

    

     Vedoucí kolektivu:……………………………………………………………                      

 

             

 

                                                                                ………………………………. 

podpis vedoucí kolektivu MH 
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