
Zápis 
z aktivu vedoucích MH a dorostu Plzeň – sever konaného 5. – 6. 9. 2014 v Horním 

Hradišti 

 
Přítomni : dle prezenční listiny  
 

1. Přivítání, poděkování všem kolektivům za kvalitní celoroční práci 

(H. Suchý) 
 poděkování všem družstvům a jednotlivcům, která vzorně reprezentovala okres Plzeň-

sever na krajských soutěžích a MČR  

 připomínky vedoucích ke krajským soutěžím: 

- pochvala moderátorům a ozvučení stadionu, organizačně dobře zvládnuto 

- problémy s uplatněním poukázky pro nákup zboží v A3 Sportu (vedoucí dodají A. 

Foldové dosavadní komunikaci, problém bude dále řešen) 

 

2. Dotace MŠMT (informace podala A. Foldová) 
    Podmínkou pro čerpání dotací MŠMT je stále vedení podvojného účetnictví 

 tábory – termín vyúčtování byl 6. 9. 

 MTZ + VČA – termín vyúčtování je 15. 10. (s případnými nejasnostmi kontaktovat A. 

Foldovou) 

 

3. Informace k pojištění (informace podala A. Foldová) 
 Úrazové pojištění MH 

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

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

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

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

            Foldovou. 

 

 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). Nutno uhradit nějpozději do konce 

září 2014. 
 

 

4. Zahájení 43. ročníku hry Plamen – 4. 10. 2014 v Horním Hradišti  
 veškeré podrobnosti ohledně organizace budou rozeslány e-mailem na vedoucí kolektivů a 

zveřejněny v aktuálním OZ na webových stránkách (www.oshps.cz) 

  

 OZ aktivem vedoucích schváleno (zopakování disciplín podzimního kola, dotazy byly 

zodpovězeny) 

 každý kolektiv má povinnost dodat alespoň jednoho rozhodčího nebo pomocníka na 

podzimní část (kvalifikace není nutná) v opačném případě nebude umožněn kolektivu 

start. O pravidlech na závěrečnou část bude rozhodnuto aktivem vedoucích na jaře. 

 přihlášení družstev na www.oshps.cz – prostřednictvím návštěvní knihy   

 v případě odhlášení těsně před soutěží je vhodné informovat organizátory telefonicky 

 odpoledne byla schválena navrhovaná trať pro ZPV  

 zdravotní služba – zajistí SDH Kožlany  

 

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


5. Různé 
 Připomínky k soutěžím zařazeným do seriálu soutěží „O pohár okresní odborné rady 

mládeže“   

- problém s výsledkovou listinou - rada poháru najde řešení v co možná nejkratší 

době 

- upozornění pro komentátory akcí – dávat si pozor na komentování vlastního týmu – 

nebezpečí vzbuzení dojmu upřednostňování vlastního kolektivu před ostatními 

 Změna sídla kanceláře OSH – od 1. 10. bude kancelář přestěhována do Kollárovy ulice 

(přesná adresa bude uveřejněna na webu OSH. Doručovací adresa bude až do konce roku 

2014 beze změn (Pobřežní 17). Pošta bude pravidelně vyzvedávána. 

 Diskuze o vhodnosti nošení vycházkového stejnokroje pro vedoucími kolektivů na vyšších 

kolech hry Plamen a požárního sportu. Závěr: na oficiální zahájení a závěrečné vyhlášení 

je vhodné nastupovat v řádném ustrojení.  

 Termín soutěže „ O pohár MH Všeruby“ stanoven na 20/9 – pozvánky budou rozeslány e-

mailem. Upozornění na změnu pravidel (uzlování) 

 

 

 

 

USNESENÍ  
Setkání vedoucích MH a dorostu:  

 

Bere na vědomí  
 hodnocení činnosti MH, dorostu 

 hodnocení a připomínky k soutěžím POORM a hry Plamen  

 
 

Schvaluje  
 organizační zabezpečení 43. ročníku hry Plamen 2014/2015 s místními úpravami  

 termín a místo konání podzimního kola hry Plamen – 4. 10. 2014, Horní Hradiště  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: K. Müllerová 

 


