
                      Zápis z porady vedoucích mladých hasičů konané 9.11.2018 
                                          na hasičské zbrojnici v Rokytnici. 
 
Účast: dle prezenční listiny 

 
Program: 
 

1. Zahájení 
2. Zhodnocení soutěžního roku 
3. Zhodnocení branného závodu MHJ ve Šlapanicích 
4. Problematika rozhodčích pro soutěže mladých hasičů v rámci okresu Přerov 
5. Web MHJ  
6. Zhodnocení LVT 2018 na Markrabce 

 
1. Schůzi zahájil okresní vedoucí mládeže J. Krátký a přivítal přítomné, zvláště pak 

starostu MHJ okresu Přerov p. Luboše Zatloukala. 
2. Pokud se jedná o okrskovou soutěž v Popůvkách a okresní kolo v Rokytnici tak po 

stránce organizační byly obě soutěže velmi dobře připraveny a oběma sborům 
vyslovujeme poděkování. 

3. Branný závod ve Šlapanicích byl taktéž velmi dobře zorganizován a laťka pro další 
pořadatele je nastavena hodně vysoko.  
Kritiku si však vysloužilo rozhodnutí o umožnění soutěžit družstvům se 2 členy. 

Je to nefér a pokud byly branné závody pořádány dříve, vždy mohla soutěžit  

3 nebo 4 členná družstva. Totéž se týká i vedoucích, kteří běželi se svými dětmi.  

Je nutno zajistit aby se tyto nešvary už neopakovaly, protože to celou soutěž 

znehodnocuje a děti si toho všimly a byly zklamané. 

Naši zástupci v prezidiu byli pověřeni toto projednat na nejbližším zasedání. 
4. Všichni vedoucí byli upozorněni na kalendář akcí na webu MHJ a to aby tento 

sledovali a věděli o tom, co se bude konat. Nejsme však spokojeni s kvalitou webu 
MHJ, je nutno sjednat nápravu. 
Termíny nebližších akcí: 
17.11.2018 školení rozhodčích pro soutěže dospělých v Zastávce 
24.-25.11.2018 seminář vedoucích mládeže MHJ v Zastávce 
1.12.2018 Soptík MHJ v Zastávce 
8.12.2018 odborná konference na VUT fakulta chemická v Brně 
16.3.2019 Firedance v Žabčicích 
30.3.2019 Tovačovské piškvorky 

        5.  LVT na Markrabce: starosta okresu Přerov p. Zatloukal projevil zájem o účast při  
             projednávání průběhu tábora a byl s informacemi od vedoucích spokojen.  
             Příští tábor se bude konat 21.7.-3.8.2019 v Hostěnicích u Mokré, okr. Brno-venkov. 
                                     
                                                                                                   zapsala Jana Smětáková 

 


