
Zápis č. 1. z porady vedoucích a instruktorů MHJ OV Přerov 
 
 

Název porady Porada vedoucích a instruktoru mladých hasičů  

MHJ OV okres  Přerov 

Datum konání:  15. 1. 2016 Místo konání: Přerov 

      
Program:  
 

1. Změna termínu soutěže  
2. LVT 2016 
3. Diskuse 

 
ad1) Změna termínu soutěže Tovačovské piškvorky 

  
Tovačovské piškvorky - 2. 4. 2016  
 
Termíny soutěží budou uvedené v kalendáři akci na stránkách 
www.mhj.cz 
 

ad2) LV 2016 
Konání LVT 2016  v termínu od 18. 7. - 27. 7. 2016. Tento termín je 
potvrzený nájemcem Junák – Příbor. Více informací o místě a vybavení LVT 
na stránkách:  
www.junak-pribor.wz.cz/taboriste.php  
Vzhledem k plánovaným třem celodenním výletům bude účastnický 
poplatek upřesněn na základě kalkulace cen vstupného na hrad Helfštýn-
koňské farmě, Teplických jeskyní, bazénu v Lipníku nad Bečvou a HZS 
Lipník nad Bečvou. Cenovou kalkulaci výletů a nákladů na LVT zpracuje a 
předloží ekonom LVT – Iveta Kelarová do 29. 2. 2016. 
Přihlášky dětí na tábor odevzdají všechny zúčastněné sbory do 30. 4. 2016.  
Vzhledem k tomu, že tábor pořádáme v okrese Přerov, dopravu dětí na 
tábor zajistí vedoucí jednotlivých sborů po dohodě s rodiči.  
Vedoucí ml. hasičů připraví potřebné doklady a zašle je všem vedoucím 
jednotlivých sborů.:  
OZ 
Přihlášky na tábor 
Lékařské potvrzení pro děti, instruktory a vedoucí 
Seznam věcí na tábor  
Žádost o dotaci na pořádání LVT zašle vedoucí tábora Eva Kolářová do  
30. 4. 2016 na prezídium MHJ.  

http://www.mhj.cz/
http://www.junak-pribor.wz.cz/taboriste.php


 
Obhlídka místa konání LVT v Loučce u Lipníku nad Bečvou je plánována na 
12. 3. 2016  

 
ad3) Diskuse 

 
Zhodnocení soutěže Soptík 2016: 
-  na soutěži připravit více dětských her v době kdy mají všichni 

soutěžící splněné všechny soutěžní disciplíny. Z důvodů špatného 
ozvučení doporučujeme nepouštět hlasitě hudbu . 

- pro přípravku – vypracovat lehčí otázky doplněné obrázky, které 
přiřadí k otázkám 

- zkrátit otázky minimálně o 5 otázek(životní prostředí, 
zdravověda….) otázky zprůměrovat a zjednodušit -používají se 
odborné termíny, který děti nerozumí  

-  svíčková byla výborná  
- Zápisník ml. hasiče je zastaralý – dotisk a distribuce nových 

zápisníků v co nejkratší době. 
 
Vedoucí ml. hasičů Jaromír Krátký zašle e-mailem soubor her, 
které se mohou hrát s mladými hasiči v zimním období. 
  

 
Termín příští porady: Upřesní vedoucí ml. hasičů zašle e-mailem všem pozvánky 
 
Zapsala: Iveta Kelarová    
Dne: 18. 1. 2016 
Ověřil: Věra Mrtvá 
Za správnost zápisu: Jaromír Krátký – okr. vedoucí ml. hasičů 
Dne: 18. 1. 2016 


