
Zápis 

ze školení vedoucích MH Plzeň-sever konaného 3. 9. 2022 v Kozolupech 

Přítomní: dle prezenční listiny 

 

Program: 

Aktualizace směrnic hry Plamen 

ZBHV O pohár vedoucího OORM 

Dotace 

Pojištění 

Různé 

 

Aktualizace směrnic hry Plamen 

 J. Suchý přednesl OZ hry Plamen pro ročník 2022/ 2023, OZ bylo odsouhlaseno 

 J. Suchý zhodnotil uplynulou sezónu 2021/ 2022 (okresní kola v Kožlanech a ve Všerubech; 

účast, vítězové, postupy) 

 Jarní kolo hry Plamen proběhne 20. a 21. května 2023 v Mrtníku 

o nutná registrace přes portál prihlasky.dh.cz  

o kolektiv zastupuje kvalifikovaný vedoucí 

o bude umožněn start závodníků, kteří mají pouze přihlášku, soutěžit se bude ve všech 

disciplínách hry Plamen dle sportovní části směrnic platných od 1. 9. 2022 

o za každou zúčastněnou kategorii je nutno dodat alespoň 1 rozhodčího (pokud se účastní 

mladší i starší družstva, je třeba dodat alespoň 2) 

o v kategorii mladších startují ročníky 2012 a mladší, v kategorii starších 2008 a mladší 

o dorostenci by se mohli zúčastnit požárních útoků- je na zvážení 

 Úpravy okresu Plzeň-sever jsou zapsané v OZ příslušného ročníku 

 

ZBHV O pohár vedoucího OORM 

 8. října ve Stýskalích proběhne ZPV O pohár vedoucího OORM dle směrnic hry Plamen a 

celoroční činnosti dorostu platných od roku 2016 (úprava: dorostenci nebudou trasu absolvovat 

podle zadaných azimutů, ale podle značení tak, jako mladší a starší děti) 

 Závodu se smí účastnit 5členné hlídky kategorie mladších a starších dětí a také dorostenci 

(smíšená družstva) 

 Všechna družstva se před nástupem na ZPV zúčastní štafety požárních dvojic, ta proběhne 

jednokolově 



 

Dotace 

 Volnočasovka – čerpají pouze SDH, které v loňském roce o čerpání požádali 

 MTZ – čerpat dle přílohy č. 5 (např. stejnokroje, spotřební materiál – papír, didaktické materiály, 

potraviny x nikoliv opasky a překážky) – vyúčtování do 27. října 

o Do odůvodnění nepsat částky, ale co bylo koupeno (A – džberová stříkačka, C – diplomy a 

medaile…) 

 Táborovou dotaci vyúčtovat do 23. září 

 Dotace Plzeňského kraje 

o dodat kopie: faktura, fotografie zakoupeného, potvrzením o platbě/ výdajový doklad, 

záznam o splnění odznaků odborností 

o vyúčtování na OSH doručuje člen VV SDH/ zástupce okrsku, který ručí za doručení a 

správnost zpracování 

 

Pojištění 

 pojišťovna Generalli (volnočasová činnost) x VZP (Národní sportovní výbor – sportovní 

aktivity) 

 do 9. září poskytnou A. Foldové seznam vedoucích k pojištění na novou sezónu) 

 

Různé 

 Obvinění ze školení pod vlivem alkoholu na jarním školení vedoucích mládeže se nepotvrdilo, J. 

Suchý požaduje omluvu od SDH Zbůch 

 V reakci na konflikty vedoucích SDH Horní Hradiště x SDH Ledce a SDH Druztová x SDH 

Chrást se rozšiřuje zodpovědnost vedoucích o zodpovídání za chování doprovodu soutěžních 

družstev. J. Suchý připomněl, že za družstvo vystupuje kvalifikovaný vedoucí. Pokud bude 

opakovaně docházet k porušování pravidel slušného chování a fair play při soutěžích (ze strany 

soutěžích, vedoucích i doprovodu), bude družstvo vyloučeno ze soutěže. 

 Memoriál Vendulky Fránové po domluvě se starostou SDH Všeruby zůstává i nadále 

v kompetenci OSH PS. SDH Všeruby požaduje, aby zástupci OSH, pokud se budou zúčastňovat, 

přicházeli včas. 

 1. října 2022 se koná ZBHV v Žichlicích 

 Historické fotky z Plamenu k zařazení do prezentace na slavnostní setkání dodávat J. Suchému 

ve formátu .jpg prostřednictvím e-mailu 



 V listopadu budou probíhat jednání o navýšení členských příspěvků, pravděpodobná výše 100 

Kč za mladého hasiče, 150 Kč za hasiče 

 Krajské kolo hry Plamen proběhne v červnu 2023, místo konání stále není jisté, čeká se na 

vyjádření Atletického stadionu města Plzně 

 Při plnění odznaků odborností je nutná přítomnost garanta (člen OORM Plzeň-sever) 

 

 

zapsala Jitka Holá 


