
Zápis 
z jarního aktivu vedoucích MH Plzeň – sever konaného 25. 4. 2012 ve Všerubech 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
  

Program: 
1. Informace k závěrečné části okresního kola hry Plamen (19. – 20. 5. 2012, Všeruby) 

2. Vzdělávání vedoucích 

3. Nejbližší soutěže MH a dorostu 

4. Dotace MŠMT 

5. Pojištění odpovědnosti vedoucích 

6. Různé 

 

1. Závěrečná část okresního kola hry Plamen (19-20/5 Všeruby)- informace podal J.  Frána 

 

Tento bod zápisu je zároveň pozvánku pro družstva MH  

Dle rozhodnutí aktivu vedoucích MH dodá každý kolektiv MH na jarní kolo minimálně jednu osobu, která 

bude zařazena jako rozhodčí, případně pomocný rozhodčí. Pro splnění této podmínky není nutná kvalifikace 

rozhodčího. 

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

- pomoc při stavění soutěžních drah vítána … od pátku – 18. 5. 2012 (od rána cca 8,00 hodin u HZ) 

- zopakování všech disciplín : sobota: štafeta 4x60m, štafeta C.T.I.F., útok C.T.I.F., (+ 60m s překážkami                             

                                                                                                - jednotlivci - není hodnoceno do hry Plamen) 

                                                 neděle: požární útok 

 

- startovní čísla budou přidělena dle umístění v podzimním kole (od posledního místa k prvnímu)  

 

- dojezd soutěžních družstev: sobota 19/5 – do 8:30 

- prezence závodníků: sobota 19/5 – 8:00 – 9:00  

  Vedoucí se dostaví s celým kolektivem a předloží pro každé družstvo samostatnou vyplněnou přihlášku 

  a platné průkazy všech startujících členů kolektivu (průkaz s fotografií a potvrzením o zaplacení  

  členského příspěvku, podepsaná příloha rodiči a u  kategorie starších podpis člena). 

 

strava – zajištěn oběd v ZŠ Všeruby (rajská omáčka, těstoviny) 

- pro přihlášené kolektivy na nocování zajištěna snídaně na neděli 

- možnost zakoupení dalšího stravování 

 

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

 

- parkování veškeré techniky a doprovodných vozidel je možno podél přilehlé silnice 

 

Do pátku - 11. 5. 2012 - nahlásí vedoucí kolektivu na OSH: 

- počet dětí a doprovodu a informaci, zda budou účastníci ve Všerubech nocovat   

-  seznam jednotlivců (60m překážek) 

 

ODEVZDÁNÍ KRONIK KOLEKTIVŮ K HODNOCENÍ (započítáno do celkového hodnocení hry Plamen): 

do  úterý- 15. 5. 2012 do 15:00 na OSH 

Kroniky je možno po domluvě zanechat kdykoliv na vrátnici. 

Jakékoliv další dotazy je možno konzultovat s J. Fránou  

 



2. Vzdělávání vedoucích - informace  podal J. Frána 

 
Školení vedoucích mládeže a dorostu v Oboře 3. – 4. 3. 2012 
Celkový počet účastníků - 61 (pouze 1 účastník nezískal kvalifikaci vedoucího mládeže) 

Současný stav vedoucích MH na okrese Plzeň-sever (celkem 139 vedoucích s kvalifikací): 

III. kvalifikační stupeň vedoucího mládeže SH ČMS: 87 vedoucích 

II. kvalifikační stupeň vedoucího mládeže SH ČMS: 51 vedoucích 

I. kvalifikační stupeň vedoucího mládeže SH ČMS: 1 vedoucí 

 

Dalším termínem pro obnovení kvalifikace je podzimní aktiv vedoucích (jako každoročně - první víkend v září) 

Školení pro získání kvalifikace pro začínající vedoucí + navýšení kvalifikace – jaro 2013 

 

Podzimní aktiv vedoucích  

Termín stanoven na 31.8. - 2. 9. 2012  

Místo konání – zatím jediný zájemce SDH Tlučná (v případě že se přihlásí další SDH bude o konání setkání 

vedoucích a podzimním kole hry Plamen rozhodnuto na jednání OORM v červnu) 

 

Školení rozhodčích MH + dorostu (jaro 2012) bylo zrušeno z důvodu malého počtu zájemců. 

Školení bude uspořádáno společně s okr. Karlovy Vary– Čichořice u Chyše (?? 20-21.10 / 27-28.10.) 

 

 

3. Nejbližší soutěže dorostu a MH - informace  podal J. Frána 

 

Dorost 

 

- 26. 5. 2012 – Plzeňská stovka (100 m překážek) 

 

- 27. 5. 2012 - Memoriál Vendulky Fránové –100m překážek + výstup na věž (včetně 

nejmladší kategorie dorostu – od 13 let). Účast v této soutěži slouží zároveň jako 

kvalifikace na krajské kolo dorostu v požárních disciplínách (účast min. ½  členů družstva) 

 

- 9. 6. 2012 – Krajské kolo v požárním sportu (Plzeň Skvrňany) – zajišťuje KSH PK a 

OSH RO 
 

      Mladí hasiči (MH) 

 
- 28. 4. 2012 – O pohár SDH Manětín (útok C.T.I.F.) 

- 26. 5. 2012 – Junior cup (požární útok + doprovodné akce) 

- 2. 6. 2012 – Hradišťský dvojboj (požární útok + lyžařský slalom) 

- 17. – 18. 6. 2012 – Krajské kolo hry Plamen (Plzeň, Skvrňany) – zajišťuje KSH PK a OSH PJ. 

Postupuje jedno družstvo kat. starších i mladších…. (provedení všech disciplín dle směrnic hry 

Plamen – 9 členů) 

- 23. 6. 2012 – Hornobělská 60 (60m překážek) + Bělá cup (noční požární útok) 

- 24. 6. 2012 – O Mrtnický  erb (požární útok, štafeta 4x60m s místními úpravami) 

 

4. Dotace MŠMT – informace podala A. Foldová 
       

Základní podmínky pro čerpání dotací MŠMT: 

1) nutnost vedení podvojného účetnictví (PÚ) – program možno stáhnout z webových stránek 

www.dh.cz (sekce ekonomiky) 

2) uzavření dílčí smlouvy mezi OSH a SDH, který chce dotace čerpat – v případě zájmu čerpání 

dotace kontaktovat do konce června 2012 starostku OSH p. Alenu Foldovou a dojednat všechny 

detaily….. 

 Vyúčtování dotace předloží SDH kanceláři OSH v termínech stanovených u jednotlivých typů dotací – 

TÁBORY  - žádost o dotaci – do 10. 5. 2012 (formulář na www.dh.cz  - sekce mládež –> dotace) 

                   - vyúčtování dotace – do konce srpna 2012 

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

MTZ (materiálně technická základna) a VA (volnočasové aktivity) - vyúčtování dotace - do září 2012 

(termín bude upřesněn) 

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


          Pozn.- Dotaci nelze čerpat na okresní, krajské ani republikové kolo hry Plamen 

 

5. Pojištění odpovědnosti vedoucího – A. Foldová 
-pojištění odpovědnosti při činnosti s dětmi i na poškození majetku 

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

Další osoby možno také pojistit (72,-Kč/osobu/rok) 

Pokud nastala oproti minulému roku změna na požadavek připojištění dalších vedoucích (i změna jmen), je 

nutno zaslat seznam zájemců na OSH do 15. 5. 2012 (e-mailem).  

Nutnost uvedení – jména, příjmení, datum narození, bydliště. 

 

 

6. Různé 
 

- Průběžné výsledky seriálu soutěží „O pohár OORM“ budou bezodkladně dodány na webové 

stránky OSH 

 

- 23. 6. 2012 se uskuteční festival přípravek (SDH Kralovice, SDH Nekmíř????) 

 

 

- Nejčastější chyby při vyplňování registračních listů kolektivu: 

o Počty družstev často zaměňovány s celkovými počty registrovaných dětí 

o Vedoucí kolektivu by měl mít platné osvědčení o kvalifikaci vedoucího MH (výjimkou je 

pouze začínající kolektiv) 

       

- Nabídka dalších akcí – detaily na webových stránkách OSH (www.oshps.cz) 

o Bambiriáda 

o Soutěž RWE 

o Český den proti rakovině – 16. 5. 2012 (16. Květinový den) 

o 72 hodin – ruku na to – 12. – 14. 10. 2012 

 Pořádání dobrovolnických akcí (úklid obce, brigády, čištění studánek, pořádání 

drakiád nebo dalších akcí…) 

 Přihlášení přes internet 

 Podpora médií, propagační materiály 

 Bližší informace budou dostupné na webových stránkách OSH 

o Letní školy instruktorů – pokusit se zjistit případné zájemce (15-18 let – cena cca 2500,-Kč) 

 Jánské Koupele – 29. 7. – 11. 8. 2012 

 Malé Svatoňovice – 21. 7. – 4. 8. 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Kateřina Müllerová 

 

http://www.oshps.cz/

