
Zápis 
z aktivu vedoucích MH a dorostu Plzeň – sever konaného 4. – 6. 9. 2015 v Chrástu 

 
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) 

- aktiv v Horním Hradišti 

- podzimní kolo hry Plamen v Horním Hradišti 

- vyhlášení výsledků Poháru okresní odborné rady mládeže v Hromnici 

- jarní školení vedoucích v Oboře (112 účastníků) 

- jarní aktiv vedoucích v Trnové 

- jarní kolo hry Plamen v Trnové 

- krajské kolo dorostu v Plzni 

- krajské kolo hry Plamen v Trnové 

 

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

sever na krajských a republikových kolech 

- výherci okresního kola hry Plamen: mladší – Horní Bělá 

                                                          starší – Manětín 

- výherci krajského kola hry Plamen: mladší – Horní Bělá 

                                                          starší - Manětín – postupující na rep. kolo 

- výherci krajského kola dorostu: dorky – Úněšov – postupující na rep. kolo 

                                                    dorci - Žebnice– postupující na rep. kolo 

- umístění na republikovém kole: Plamen – Manětín – 5. místo 

                                                    dorky – Úněšov – 6. místo 

                                                    dorci – Žebnice – 9. místo 

                                                                

2. Příprava OZ 44. ročníku hry Plamen – 10. 10. 2015 v Chrástu 
 

 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 

 v neděli byla schválena navrhovaná trať pro ZPV  

 

 

 

 

 

 

http://www.oshps.cz/


 

3. Dotace MŠMT (informace podala A. Foldová) 

 
    Podmínkou pro čerpání dotací MŠMT je stále vedení podvojného účetnictví. Na webových   

    stránkách www.dh.cz je zdarma dostupný program ke stažení. 

 

 tábory – odevzdáno v termínu 

 MTZ + VČA – doporučený termín vyúčtování na OSH je konec října (prostor k případným 

opravám, doplnění). V případě nejasností je možno kontaktovat A. Foldovou. 

 v lednu 2016 odeslat na OSH analytickou sestavu účtů dotací 

 

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

 
 Úrazové pojištění MH 

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

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

            evidenci a případné pomoci s řešením pojistného plnění.    

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

            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.  

Doposud neuhradily pojistné tyto sbory: Dolany, Nekmíř, Úněšov a Žichlice.  

Více informací – p. Alena Foldová 
 

  

 

5. Různé 

 
 Schůzka pořadatelů a zástupců družstev POORM  bude cca 21. – 27. 9. – vedoucím přijde 

e-mailem pozvánka 

 

 Do 20. 9. odeslat elektronicky na OSH (p. Aleně Foldové) cca 10 fotografií z činnosti 

mládeže. Výběr z fotografií bude použit pro tisk nástěnného (plakátového) kalendáře pro 

rok 2016. Preferovány jsou detailnější fotografie (focené z blízka) 

 

 Termíny nejbližších soutěží  

 

- 19. 9. 2015 - „ O pohár MH Všeruby“ – zařazeno do POORM 

- 3. 10. 2015 – „ZPV a ŠPD Žichlice“ - zařazeno do POORM 

- 10. 10. 2015 – Podzimní kolo hry Plamen – Chrást  

- 11. 10. 2015 – Na vlastní pěst Horní Bříza – nezařazeno nikam, jen nabídka 

- 31. 10. 2015 – Nevřeňské bloudění - zařazeno do POORM 

 

6. Instruktážní video k následnému vodáckému výcviku na Berounce 
 

 

 

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


 

 

 

 

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 44. ročníku hry Plamen 2015/2016  místními úpravami  

 termín a místo konání podzimního kola hry Plamen – 10. 10. 2015, Chrást 

 

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

 J. Fránovi předložit VV OSH PS OZ 44. ročníku hry Plamen ke schválení  

 Sborům Dolany, Nekmíř, Úněšov a Žichlice, aby neprodleně uhradily pojistné za 

odpovědnost vedoucího MH 

 všem vedoucím kolektivů do 20. září 2015 odevzdat na OSH fotografie z činnosti 

kolektivů MH pro účely sestavení kalendáře na rok 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: K. Müllerová 

 


