
 

 

Zápis 

z jarního aktivu vedoucích MH a dorostu Plzeň – sever  

konaného 23. 4. 2014 ve Zbůchu 
 

 

Přítomni: dle prezenční listiny  

 

Program:  

1. Informace k závěrečné části okresního kola hry Plamen (24. – 25. 5. 2014, Zbůch)  

2. Dotace MŠMT 

3. Hodnocení odborné přípravy vedoucích a rozhodčích MH 

4. Pojištění  

5.  Různé / diskuze 

 
1. Závěrečná část okr. kola hry Plamen (24. - 25. 5. 2014, Zbůch)  

Z důvodu konání ZČHL ve stejném termínu je předpokládán nedostatečný počet rozhodčích. 

Jako protiopatření rozhodl aktiv vedoucích MH takto: 

Každý kolektiv MH má povinnost dodat na jarní kolo hry Plamen minimálně jednu osobu pro 

každou kategorii startující ve hře Plamen. (pokud kolektivu ve hře Plamen startují obě kategorie, 

musí kolektiv dodat osoby dvě. Pokud startuje např. pouze kat. mladší, stačí dodat osobu jednu.) 

Tato osoba bude zařazena jako rozhodčí, pomocný rozhodčí, komentátor apod. Pro splnění této 

podmínky není nutná kvalifikace rozhodčího.  

- pozvánky, přihlášky + pozvánky pro rozhodčí budou rozeslány e-mailem (zajistí J. Frána)  

- přihlášení do soutěže do 15. 5. 2014 – podrobné pokyny budou uvedeny v pozvánce (nutno  

  uvést počet dětí, doprovodu, rozhodčích, zda kolektiv bude v místě nocovat) 

- pomoc při stavění soutěžních drah vítána … od pátku – 23. 5. 2014 (od rána cca 9,00 hodin)  

- zopakování soutěžních disciplín a věkových kategorií (vše bude probíhat dle platných dodatků ke  

  směrnici hry Plamen) 

- strava – návrh ORM – během dne zajistit plněné bagety + teplou večeři (pro nocující kolektivy).     

  A. Foldová  tento návrh nedoporučila z důvodu možného výskytu majonézy v bagetách a s tím   

  spojenými následnými problémy. Schválen byl dovoz obědů na sportoviště (řízek + brambor)  

  SDH Zbůch zajistí  

- sobotní obědy cca pro 300 osob (bude upřesněno po uzavírce přihlášek) 

- sobotní večeři pro rozhodčí (kolektivy MH si zajišťují večeři z vlastních zdrojů) 

- nedělní snídani pro nocující kolektivy (počet bude opět upřesněn po uzavírce přihlášek) 

- objednávku na stravování zašle na SDH Zbůch A. Foldová 

- možnost zakoupení dalšího stravování přímo na sportovišti 

- nocleh možný v místě konání soutěže ve vlastních stanech a s vlastním vybavením 

- upozornění na nutnost zvýšené opatrnosti při případném přecházení frekventované hl. silnice 

- odvoz potřebných překážek zajištěn – čtvrtek 22. 5. ze Všerub  

 



 

- TOI – TOI – 4 kusy objednány, dovoz do Zbůchu v pátek večer (nejpozději v sobotu ráno) 

- časový rozpis soutěže připraví Jarda Frána (rozlosováním – dle rozhodnutí podzimního aktivu  

  vedoucích v Kožlanech) po uzávěrce přihlášek 

- poháry – zajistí A. Foldová 

- návrh na zakoupení 8 ks podložek pod džberové stříkačky / nástřikové čáry podal Petr Slach.  

  Návrh byl přijat. (do konání soutěže se je pokusí zajistit Petr Slach / Alena Foldová) 

 

ODEVZDÁNÍ KRONIK KOLEKTIVŮ K HODNOCENÍ (započítáno do celkového hodnocení hry 

Plamen): do středy, 21. 5. 2014 do 15:00 na OSH  

V případě nepřítomnosti starostky OSH - A. Foldové - je možno kroniky zanechat na vrátnici. 
 

 

2. Dotace MŠMT  
Informace podala p. Alena Foldová. Případné nejasnosti nebo dotazy možno konzultovat. 

Základní podmínkou pro čerpání dotací MŠMT je nutnost vedení podvojného účetnictví  

Metodický pokyn k čerpání dotací je k dispozici na http://www.dh.cz/ 

V letošním roce je možnost čerpat dotace na doklady vydané již od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2014 

O dotaci nelze žádat na dražší fotoaparáty, DVD, TV,  

VČA – volnočasové aktivity – akce se musí zúčastnit alespoň 70% dětí (6-26 let) 

- soustředění, výlety, besedy, dětské dny, pronájmy, startovné (jen nad 500,- Kč) 

- zpracovat a založit veškerou dokumentaci (pozvánka, výsledková listina, 

fotodokumentace…)  

MTZ  - materiálně technická základna – materiál, opravy a údržba, benzín do stříkaček… 

- materiál by měl být zaznamenán v inventarizačním listu  

- dotace maximálně do 5000,- Kč/ kus 

- účet dotace na MTZ - 50188 

TÁBORY – originál žádosti o dotaci odevzdat na OSH do 10. 5. 2014 

                 - dotaci lze čerpat pouze na členy 6-18let (nevztahuje se na přípravku – děti do 6 let) 

 

Vyúčtování dotací předloží SDH kanceláři OSH do 10. 9. 2014.  

Na pozdější podání nebude brán zřetel.  

 

3. Hodnocení odborné přípravy vedoucích a rozhodčích MH 
 

Školení vedoucích MH – 22. – 23. 3. 2014, Hromnice  

Školení pro získání kvalifikace pro začínající vedoucí / navýšení kvalifikace / obnovení propadlé 

kvalifikace se zúčastnilo cca 50 osob. Dosažená osvědčení byla rozdána. 

Obnovování kvalifikací je nutno jednou za dva roky. Jednou z možností je pravidelná účast na 

podzimním aktivu vedoucích. (prodloužení platných kvalifikací – bez nutnosti přezkoušení) 

 

Školení rozhodčích – 12. – 13. 4. 2014, Horní Bělá 

Účast – 12 osob 

Úspěšnost – 80% 

 

 

http://www.dh.cz/


 

4. Pojištění 
Pojištění odpovědnosti vedoucích - pojištění odpovědnosti při činnosti s dětmi i na poškození 

majetku  

Hlavní vedoucí kolektivů (uvedeni v reg. listu kolektivu) jsou pojištěni ze zdrojů OSH.  

Další osoby možno také pojistit (72,-Kč/osoba/rok). Seznam pojištěných osob zašle p. Alena 

Foldová e-mailem. Seznam je nutno všemi sbory potvrdit, popř. doplnit do 25. 5. 2014 (výhradně 

e-mailem). 
 

Úrazové pojištění MH 

- mladí hasiči (do 18 let) jsou od 1. 1. 2014 úrazově připojištěni u pojišťovny Kooperativa.  

Úrazy, které se staly před tímto datem, řeší ještě předchozí pojišťovna Generalli.  

Formulář k nahlášení úrazu je k dispozici na http://crdm.cz/clanky/dokumenty/urazove-pojisteni/ 

(a je přílohou tohoto zápisu) 

Vyplněný a lékařem potvrzený formulář odevzdat na OSH (ne přímo pojišťovně). Tento tiskopis 

dále potvrzuje OSH (ne SDH). V případě dotazů je možno kontaktovat p. Alenu Foldovou. 

- Členové SH ČMS nad 18 let jsou pojištěni u HVP (formuláře na www.oshps.cz) 

Upozornění – pojištěni jsou pouze členové SH ČMS. V případě pořádání akcí pro veřejnost lze 

akci samostatně připojistit. Bližší informace – p. Alena Foldová.  
 

 

 

  

5. Různé 
 Výzva na pomoc při zajištění krajského kola hry Plamen (14. – 15. 6. 2014, Všeruby) 

 Pozvánky pro rozhodčí (a vedoucí MH) na všechny akce pořádané OSH rozešle Jarda Frána  

 Český halový pohár v běhu na 60 m s překážkami – možnost zapojení (info www.dh.cz) 

 Výzva pro zájemce pořádání podzimního kola hry Plamen (11. 10. 2014) a podzimního aktivu 

vedoucích (září 2014). Předběžný zájem projevil SDH Horní Hradiště. (do 25. 5. 2014 bude 

potvrzen) 

 Upozornění pro pořadatele pohárových soutěží – používat logo Plzeňského kraje (ne symbol) 

 Upozornění na možnost vypůjčení toalet a kovových zábran od firmy TOI-TOI – 30% sleva (bližší 

informace na www.oshps.cz)  

 Informace z celorepublikové porady v Přibyslavi - na základě celorepublikového názoru vedoucích 

okresních odborných rad nebo jejich zástupců přítomných na poradě nebude provedena úprava 

Směrnice Hry Plamen na možnost používání i koncovek ROT v kategorii starší. (45 zúčastněných 

proti, 18 pro, 22 se nevyjádřilo) 

 Účast na Memoriálu Vendulky Fránové je podmínkou pro postup dorostu do krajského kola 

 Název SHČMS ani pobočných spolků (SDH,…) se měnit nebude 

 

 

 

 

 

Zapsala: Kateřina Müllerová 

http://crdm.cz/clanky/dokumenty/urazove-pojisteni/
http://www.dh.cz/

