
Zápis z rady mládeže, konané dne 12. 11. 2017 ve 

Hvozdnici 

Přítomni: 

 Michal Zrno 

 Tomáš Vršník 

 Petr Kšána 

 Alena Kopřivová 

 Jiří Černý 

 Vojtěch Vilím, host 

 Josef Myslín, host 

Omluveni: 

 Barbora Barsová, Michal Hrubec 

Program schůze: 

1. Kontrola zápisu z minulého jednání 

2. Zhodnocení květnového okresního kola hry Plamen 

3. Zhodnocení ZPV  

4. Zhodnocení vyúčtování dotací na mládež 

5. Plán činnosti úseku mládeže na rok 2018 

6. Organizační zajištění okresního kola uzlové štafety 2018 

7. Organizační zajištění květnového okresního kola hry Plamen 2018 

8. Organizační zajištění květnového okresního kola dorostu 2018 

9. Školení vedoucích mládeže v roce 2018 

10. Různé 

Průběh jednání: 

1) Kontrola zápis z minulého jednání: Provedena kontrola zápisu, bez připomínek 

2) Zhodnocení  okresního kola hry Plamen, fotbalové hřiště Psáry, 20. 05. 2017 

- pořádal SDH Psáry ve spolupráci se sbory 12. okrsku 

- 12 SDH, 196 dětí, celkem 280 osob 

- náklady 19.784,80 Kč 

- rozprava k hodnocení průběhu soutěže 

o kladně hodnocena časová dochvilnost kolektivů MH 

o kladně hodnoceny 2 pokusy PÚ 

o dobrá práce celého štábu soutěže 

3) Zhodnocení  ZPV, Jíloviště, 7. 10. 2017 

- pořádalo SDH Jíloviště 

- 14 SDH, 224 dětí, celkem 317 osob 

- náklady 22.693,50 Kč 



- rozprava k hodnocení průběhu ZPV 

o kladně hodnocena časová dochvilnost kolektivů MH 

o dobrá práce celého štábu soutěže 

o upozornit rozhodčí na střelbě, že závodník v kategorii mladších má možnost 

volby využití podpěry (není to nutnost) 

4) Vyhodnocení a vyúčtování dotací na mládež 

- vedoucí rady informoval o využití a vyúčtování dotací; vše je k nahlédnutí 

v kanceláři OSH PZ 

5) Plán činnosti na úseku mládeže na rok 2018 

- vložen na konci tohoto zápisu 

6) Organizační zajištění okresního kola uzlové štafety 2018 

- 17. 3. 2018 ve Středoklukách 

- propozice a průběh dle loňského roku  

- vyhodnoceno bude 15 závodníků v každé kategorii + všechny družstva 

- jsou zapotřebí 2 stanoviště pro zapisování výsledků 

- startovné 200,- Kč na SDH a kategorii mladší/starší (ne družstva) 

7) Organizační zajištění květnového okresního kola hry Plamen 2018 

- 19. května 2018 

- na místo konání budou osloveny sbory v tomto pořadí (Libeň, Slapy, Bojanovice) 

- harmonogram a zabezpečení dle loňského roku  

- kategorie: přípravka, mladší, starší 

8) Organizační zajištění květnového okresního kola dorostu 2018 

- neděle 03. 06. 2018 v Třebonicích 

- propozice stejné jako v loňském roce 

9) Školení vedoucích mládeže v roce 2018 

- termíny budou oznámeny v 1. pololetí roku  

- průběh a školící tým bude mít ve své gesci člen rady Petr Kšána 

10)  Ostatní  

- vyhledat místo pro konání ZPV 2018/2019 hry Plamen s termínem 06. nebo 13. 10. 

2018 

- rada zorganizuje výběr sportovního družstva OSH PZ hry Plamen 

o vyhlášení a průběh výběru bude vyhlášen v průběhu měsíce ledna nebo 

února 

o družstvo bude zastupovat OSH PZ na postupových kolech hry Plamen od 

krajského kola 

o cílem je prohloubit zájem o soutěže hry Plamen ve sborech okresu a následně 

i v soutěžích dorostu + dospělých 

 

Zapsal: Zrno Michal                                                                Ověřil: Kšána Petr 

 

Ve Hvozdnici dne 12. listopadu 2017 



Plán činnosti pro rok 2018 

Leden:   

- odevzdání registračních listů kolektivů MH na sekretariát OSH PZ do 31. 01. 2018  

- vyhlášení propozic okresního kola uzlové štafety okresu Praha – západ 

 propozice soutěže budou na webu OSH  

 všichni VM obdrží e-mail                                                              

 

Únor:   

- vyhlášení podmínek výběru reprezentace okresu Praha – západ ve hře Plamen 

 podmínky budou na webu OSH  

 všichni VM obdrží e-mail                                                              

 

Březen:   

- Okresní kolo uzlové štafety – 17. 03. 2018 

- vydání propozic okresního kola hry Plamen a dorostu okresu Praha – západ 

 propozice soutěže budou na webu OSH + všichni VM obdrží e-mail 

 

Duben:   

- jednání rady mládeže  

 

Květen:   

- kontrola odevzdání splnění odborností nebo specializace MH v každé kategorii 

(min. 5, kromě přípravky) do 09. 05. 2018          

- Okresní kolo hry Plamen - 19. 05. 2018                

 

Červen:   

- Okresní kolo dorostu ve spolupráci s radou velitelů OSH PZ – 03. 06. 2018 

- Krajské kolo hry Plamen a dorostu, Vlašim, 15. – 17. 06. 2018                

 

Září:   

- jednání rady mládeže  

 

Říjen:     

- Závod požární všestrannosti - 06. nebo 13. 10. 2018 

- Školení nových vedoucích mládeže a instruktorů + zvýšení kvalifikace 

 

Listopad:   

- jednání rady mládeže  

- Školení vedoucích mládeže a instruktorů (obnovy) 


