
Zápis 
z aktivu vedoucích MH a dorostu Plzeň – sever konaného 2. 9. 2017 ve Stýskalech 

 
Přítomni: dle prezenční listiny  
 

 

 

 

1. Přivítání, poděkování všem kolektivům za kvalitní celoroční práci 

(Jarda Frána) 

 
 poděkování všem družstvům a vedoucím za celoroční činnost a čas i energii investovanou 

do práce s mládeží  

 

 hodnocení uplynulého ročníku (následná diskuze) 

o aktiv v Nevřeni 

o podzimní kolo hry Plamen v Nevřeni (24 mladších + 16 starších družstev) 

o vyhlášení výsledků Poháru okresní odborné rady mládeže v Manětíně 

o školení rozhodčích mládeže – Všeruby (jen 6 zúčastněných) 

o republiková soutěž dorostu – Memoriál Vendulky Fránové  

o jarní školení vedoucích v Hromnici (78 vedoucích) 

o jarní aktiv vedoucích v Žichlicích 

o jarní kolo hry Plamen v Žichlicích (22 mladších + 13 starších družstev) 

o krajské kolo dorostu v Klatovech 

o krajské kolo hry Plamen v Tachově 

 

 poděkování všem družstvům a jednotlivcům, kteří vzorně reprezentovali okres Plzeň-sever 

na krajských (SDH Horní Hradiště, Manětín, Úněšov, Horní Bělá, Obora) a republikových 

kolech (SDH Manětín, Úněšov,  

- výherci okresního kola hry Plamen: mladší – Horní Hradiště 

                                                          starší – Manětín 

- krajské kolo hry Plamen Tachov: mladší – Horní Hradiště – 1. místo 

                                                      starší - Manětín – 1. místo - postup na rep. kolo 

- krajské kolo dorostu Klatovy: dorky – Úněšov – 1. místo - postup na rep. kolo 

                                                 dorci – Manětín - 1. místo - postup na rep. kolo 

                                                                 Horní Bělá – 2. místo 

- umístění na republikovém kole ve Zlíně: 

                                                  Plamen – Manětín – 3. místo 

                                                                                      Zuzka Šafrová – 5. místo – 60m 

                                                  dorky – Úněšov – 5. místo 

                                                  dorci – Manětín – 12. místo 

                                                  mladší dorostenci – Jiří Kupka – H.Bělá – 11.místo 

 republiková soutěž dorostu – Memoriál Vendulky Fránové  - Plzeň Košutka 

                              100m s překážkami – 108 soutěžících 

                              Výstup na cvičnou věž – 60 soutěžících 

 vyzdvižení dětí zařazených do reprezentace ČR 

 vyzdvižení účastníků olympiády ve Villachu – Kačka Vébrová,  

                                                                           za dospělé – Dominik Soukup 

 poděkování pořadatelům soutěží POORM a pořadatelům školení 

 

 

 



2. Schválení OZ 46. ročníku hry Plamen  
 

 Pročtení navrhovaného OZ (zopakování disciplín – upřesnění úprav pro okres Plzeň-

sever) 

 Organizační zabezpečení bylo aktivem vedoucích jednomyslně schváleno  

 veškeré podrobnosti ohledně organizace budou rozeslány e-mailem na vedoucí kolektivů a 

zveřejněny v aktuálním OZ na webových stránkách OSH  Plzeň-sever (www.oshps.cz) 

 v případě odhlášení těsně před soutěží je vhodné informovat organizátory telefonicky 

 podzimní sraz (ZPV + ŠPD) – 14. 10. 2017, Stýskaly 

 v odpoledních hodinách byla schválena navrhovaná trať pro ZPV pro podzimní sraz ve 

Stýskalech 

 

 

3. Poznámky a připomínky k soutěžím a celoroční činnosti MH 

 
 Jarní kolo hry Plamen v Hromnici – vyhrocená situace v řadách přihlížejících fanoušků 

 Nedostatek kvalifikovaných rozhodčích v soutěžích pro MH 

 Pozdní zápisy z jednání ORM 

 Pozdní zveřejnění výsledkových listin pohárových soutěží 

 Krajské soutěže – sporné vysvětlení pojmu „PS12“ – řešení – jednotná stříkačka (?) 

 Hodnocení kr. kola dorostu v Klatovech – problém s komentátorským stanovištěm 

(nemožnost komentovat soutěž, ačkoliv komentátor byl připraven) naproti tomu se úroveň 

krajského kola zvyšuje… 

 Hodnocení rep. kola hry Plamen ve Zlíně – hezký stadion, chyběla tribuna, organizačně 

dobře zvládnuto 

 Hodnocení MR ve výstupech na cvičnou věž v Praze – dobře připraveno 

 Hodnocení kr. kola hry Plamen v Tachově – problém s vyhlášením, medaile, 

neodpovídající odměny, nedostatečné občerstvení, rozhodčí  

 

 

 

4. Dotace MŠMT (informace podala A. Foldová) 

 
    Podmínkou pro čerpání dotací MŠMT již není vedení podvojného účetnictví.  

 

 Tábory (TA) – vyúčtování odevzdat nejpozději do 25. 9. 2017 

 MTZ + VČA – vyúčtování odevzdat nejpozději do 15. 11. 2017 

 V případě nejasností je možno kontaktovat A. Foldovou. 

 Pozor – z dotací nelze hradit poštovné a balné (nutno vést odděleně i v pokl. deníku, 

účetnictví) 

 VČA – podmínka – účast min 70% osob 6-26 let; akce do 6 dnů 

- Min. 30% vlastních zdrojů, dotace až do výše 70% (výsledná výše bude přidělena 

dle došlých žádostí) 

- Možnost čerpání na pronájmy tělocvičen, sportovišť, dopravu, stravování, náklady 

na dětské dny (i odměny) 

- Nutno archivovat seznamy účastníků vícedenních akcí (do 6 dnů); pozvánky, 

přihlášky, výsledkové listiny, fotografie, atp… 

 MTZ – překážky, stejnokroje, vybavení (nutno vést v inventáři SDH) 

 ŘÍDIT SE MOTODICKÝM POKYNEM – zveřejněn na stránkách www.dh.cz (včetně 

tabulek k vyúčtování jednotlivých dotací) 

 

http://www.oshps.cz/
http://www.dh.cz/


5. Dotace Plzeňského kraje (přes OSH) - informace podala A. Foldová 
 Obdrženo bylo 441.000,- Kč, 70% půjde do sborů a okrsků (= cca 300.000,-) 

 Přijato 34 žádostí – 7. 9. 2017 rozhodne VV OSH PS o rozdělení – předá informaci do 

sborů.  

 Pozor – nutno respektovat podmínku splnění odznaků odborností – do 30. 9. 2017 

 

6. Informace k pojištění (informace podala A. Foldová) 

 
 Úrazové pojištění MH 

            mladí hasiči (do 18 let) jsou úrazově připojištěni u pojišťovny Kooperativa.  

            Vyplněný a potvrzený (razítko SDH a podpis) formulář odevzdat na OSH (ne přímo  

             pojišťovně) kvůli evidenci a případné pomoci s řešením pojistného plnění.  

            Nově formulář již nepotvrzuje lékař, ale dokládá se lék. zpráva. Aktuální formulář k nahlášení   

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

            V případě dotazů je možno kontaktovat p. Alenu Foldovou. 

            (u dospělých se nic nemění – pojištění stále u HVP) 

 

 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. (seznam aktualizován na místě – případné změny hlásit  

e-mailem na OSH – p. Aleně Foldové) 

 

 

7. Různé 

 
 Schůzka pořadatelů a zástupců družstev POORM se uskuteční koncem září / začátkem 

října – vedoucím přijde e-mailem pozvánka. 

 

 

USNESENÍ  
Setkání vedoucích MH a dorostu:  

 

Bere na vědomí  
 hodnocení činnosti MH, dorostu 

 hodnocení a připomínky k soutěžím POORM, hry Plamen a celoroční činnosti 

 

 

Schvaluje  
 organizační zabezpečení 46. ročníku hry Plamen 2017/2018 s místními úpravami  

 termín a místo konání podzimního kola hry Plamen – 14. 10. 2017, Stýskaly 

 

Ukládá 
 Všem žadatelům o dotace MŠMT – odevzdat doklady v řádném termínu na OSH  

 J. Fránovi předložit VV OSH PS OZ 46. ročníku hry Plamen ke schválení  

 

 

 

 

Zapsala: K. Müllerová 

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

