Zápis z jednání Okresní odborné rady mládeže SH ČMS
okresu České Budějovice ze dne 20. 5. 2019
Porada Okresní odborné rady mládeže SH ČMS okresu České Budějovice (dále jen OORM)
byla svolána na den 20. 5. 2019 od 16:00 hod do salonku restaurace U Maxe v Mladém. Porada probíhala
společně s Okresní odbornou radou soutěží SH ČMS okresu Č. Budějovice (dále jen OORS) ohledně
pořádání Okresního kola dorostu 2019.
Přítomni: dle prezenční listiny bylo 10 členů OORM, jeden byl omluven.
1. Zahájení:
Po zahájení porady OORM a přivítání hostů – starosty OSH v Č. Budějovicích, lektorky školení vedoucích a
instruktorů kolektivů MH a vedoucí kanceláře OSH Č. Budějovice, jsme byli seznámeni s programem této
schůzky.
2. Okresní kolo Dorostu 2019:
Tento bod projednávali dohromady členové obou odborných rad a to z důvodu, že se tato soutěž bude konat
hned po okresním kole v PS 2019 na SKP 8. 6. 2019 od 14:00 hod. Tudíž se OORS i OORM podílejí
společně na její přípravě i průběhu. Členové OORM spolu s některými členy technické čety ze SDH Tr.
Sviny a SDH Borovany se sejdou v pátek 7. 6. 2019 v 17:00 hod. ve skladu OSH Č. Budějovice v Resslově
ulici ohledně překážek na tuto soutěž.
Přílohou zápisu OORS je Organizační zabezpečení okresního kola v Požárním sportu 2019 i Organizační
zabezpečení okresního kola Dorostu 2019.
3. Okresní kolo hry Plamen, ročník 2018/2019:
Členka OORS vypracovala Organizační zabezpečení okresního kola hry Plamen, ročník 2018/2019 včetně
rozpisu rozhodčích.
Toto OZ je přílohou tohoto zápisu.
Okresní kolo hry Plamen se bude konat 1. 6. 2019 ve Zlivi. Technická četa je zajištěna ze SDH Jílovice.
Ta se spolu s členy OORM zúčastní přípravy této soutěže 31. 5. 2019 ve sportovním areálu ve Zlivi od
17:00 hodin. Překážky na tuto soutěž ze skladu OSH Č. Budějovice dopraví členové SDH Zliv předem.
SDH Dolní Bukovsko bude požádáno o zapůjčení tunelu a nástřikových terčů na PÚ s překážkami CTIF.
Proudnice na tuto disciplínu zapůjčí SDH Olešník, stejně jako podpěry na střelbu na ZPV. Časomíra pro PÚ
s překážkami CTIF bude elektr. – hříbek + stopky. Člen OORM, který má na starost vzduchovky a terče,
vzduchovky, které byly zakoupeny OSH v Č. Budějovicích v nedávné době, zastřílí.
4. Zhodnocení školení vedoucích a instruktorů kolektivů MH:
Toto školení se konalo společně s rozhodčími na mládež a dorost ve dnech 6. – 7. 4. 2019 ve Velkých
Skalinách. OORM na svém dnešním zasedání reagovala na připomínky zúčastněných, které zpracovala
lektorka školení ve spolupráci s některými členy OORM. Člen OORM zpracoval všechny připomínky a
zapsal stanovisko, které k nim OORM zaujala. Viz příloha tohoto zápisu.

5. Různé:
- na příští schůzce OORM 16. 9. 2019 se budeme zabývat případným podzimním školením vedoucích a
instruktorů kolektivů MH.
- vyhověli jsme žádosti vedoucí kolektivu MH ze Srubce na změnu termínu ČD ve Srubci, který na žádost
pořadatele, byl přesunut na 30. 6. 2019.
- člen OORM zamluvil v prostorech TJ Sokol v Č. Budějovicích termíny na konání krajských kol ve všech
kategoriích: Hry Plamen, ročník 2019/2020 - 13. 6. 2020, PS - 20. 6. 2020 a Dorost - 21. 6. 2020 a
to z důvodu, že v roce 2020 je OSH v Č. Budějovicích pořadatelem krajských kol. Bude však nutné z OSH
v Č. Budějovicích zaslat objednávku a nechat ji potvrdit.
- abychom dodrželi 14-ti denní časové rozmezí, bude nutné pořádat okresní soutěže v těchto termínech: Hry
Plamen, ročník 2019/2020 - 30. 5. 2020 / zde zkusíme zjistit v SDH v Lišově, zda by se tato soutěž mohla
konat na jejich novém hřišti / PS - 6. 6. 2020 a Dorost – 7. 6. 2020.
- člen OORM požádal vedoucí kanceláře OSH v Č. Budějovicích o zveřejnění celkových výsledků
obvodových kol hry Plamen, ročník 2018/2019 na okresních webových stránkách.
- zároveň proběhlo zhodnocení jarních částí obvodových kol, které se konaly v Horní Stropnici,
Chrášťanech a Ločenicích. Všechny tři soutěže proběhly bez problémů.
- byl pořízen soupis okresního hasičského materiálu a překážek pro MH a dorost, které jsou uskladněny
v okresní garáži – skladu v Resslově ulici v Č. Budějovicích.
6. Závěr:
Termín dalšího konání OORM je stanoven na 16. 9. 2019 opět v salonku restaurace U Maxe v Mladém od
16:00 hodin, kam budou přizváni i pořadatelé všech soutěží zařazených do Českobudějovického dvojboje
pro rok 2020. Jednání OORM bylo ukončeno v 18:10 hodin.
Zapsáno 20. 5. 2019 v Mladém dle nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR.

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ
OKRESNÍHO KOLA HRY PLAMEN, ROČNÍK 2018/2019

Pořadatel:
SH ČMS Okresní sdružení hasičů České Budějovice
Termín konání:
1. 6. 2019
Místo konání:
Městské sportoviště Zliv

Účast:
Vítězná družstva mladých hasičů mladší a starší kategorie z obvodových kol podle postupového klíče:
1-4 družstva = 1
5-8 družstev = 2
9-11 družstev = 3
12 a více
= 4
Štáb soutěže:
Náčelník štábu:
Velitel soutěže:
Hlavní rozhodčí:
Prezence rozhodčích:
Prezence závodníci:
Vedoucí technické čety:
Vedoucí sčítací komise:
Časomíra:
Zdravotní služba:

Ludmila Vlášková
Vladislav Kofl
Jiří Valenta
Jiřina Gramanová, Ludmila Vlášková
Dana Šuldová
Petr Stráský
Tomáš Michal
Vladimír Bauer, Jaroslav Klečka
SDH Zliv

Časový harmonogram soutěže:
07:30 - 08:00
příjezd soutěžních družstev a rozhodčích na stadion ve Zlivi - prezence
08:00 – 08:15
porada rozhodčích
08:15
zavedení rozhodčích na trať ZPV, porada RD s vedoucími
08:30
nástup
09:00
začátek disciplín
09:00-12:00
Starší ZPV, pak dvojice a štafeta CTIF.
Mladší od čísla 1 štafeta CTIF, pak dvojice a ZPV.
Mladší od čísla 7 dvojice, pak štafeta CTIF a ZPV.
Cca 12:30
Začátek odpoledních disciplín
12:30 – 14:15
štafeta 4*60 mladší
12:30 – 13:45
útok CTIF starší
14:15 – 16:00
štafeta 4*60 starší od č. 1
14:00 – 15:30
požární útok - každá kategorie má svou základnu. Mladší od č. 1, starší od č.7
16:30 hod
nástup, vyhodnocení
Upozornění: Časový plán je orientační a může se změnit!
Přihlášky:
Originál přihlášky odevzdá vedoucí při prezenci spolu s kronikou. Vedoucí budou mít u sebe průkazy s
fotografií.
Ústroj:
Kolektivy dle Směrnice hry Plamen vydané v roce 2016. Upozornění: Družstva starších od startovního čísla
7 poběží nejprve požární útok a teprve pak štafetu 4*60, je třeba mít suché oblečení na převlečení. Družstvo
musí mít minimálně 9 členů, maximálně 10 členů.
Rozhodčí, štáb a vedoucí kolektivů vycházkový stejnokroj nebo PS II.

Upřesnění průběhu disciplín:
Disciplína ZPV:
Trať bude postavena v lesnatém terénu v blízkosti stadionu. Běží pouze 1 hlídka. Začínají starší.
Disciplína Štafeta CTIF:
Bude probíhat na ovále v jedné dráze. Pouze 1 pokus. Družstvo musí mít 9 členů, není možné nastoupit s
menším počtem! Začínají mladší od startovního čísla 1. Měření – časomíra V. Bauer. Hadice na přenos
vlastní.
Disciplína Štafeta dvojic:
Dráha bude postavena na trávě ve dvou dráhách. Mohou běžet 2 hlídky. Je možné použít vlastní přechod
B/C na hydrantový nástavec. Začínají mladší od startovního čísla 7. Měření: stopky.
Disciplína Útok CTIF:
Na trávě bude postavena jedna dráha. Pouze jeden pokus, kategorie starší. Měření: stopky. Startovní čísla
mohou být vlastní, ale budou k zapůjčení. Proudničky jednotné, džberovky a hadice vlastní.
Disciplína Štafeta 4 x 60m:
Bude probíhat na ovále v jedné dráze, mohou běžet dvě hlídky. Postup: K rozhodčímu disciplíny nastoupí
vždy 2 družstva. První hlídka prvního družstva se připraví na dráhu, první hlídka druhého družstva nastoupí
kolem oválu – podle pokynů RD. Začínají mladší, po nich starší od č. 1. Měření: časomíra Klečka.
Disciplína Požární útok:
Bude probíhat na dvou základnách. Pouze jeden pokus. Povrch tartan + tráva. Terče sklopky. Měření:
časomíra Bauer, Klečka. Jednotné stroje: mladší stroj Tohatsu, starší PS 12. Mladší od č. 1, starší od č. 7.
Pravidla soutěže, materiál a vybavení:
Soutěž proběhne dle platné Směrnice hry Plamen, vydané v roce 2016 a dle ustanovení, uvedených v tomto
OZ.
Všechna družstva si přivezou vlastní materiál na provedení disciplín s výjimkou materiálu, který poskytne
pořadatel.
Při provádění disciplín bude akceptován pouze materiál bez zjevných nepovolených úprav, odpovídající
výše uvedené Směrnici. Pořadatel si vyhrazuje právo kontrolovat parametry použitého nářadí. Všechny
disciplíny (s výjimkou ZPV) budou prováděny v ochranné přílbě schváleného typu.
U disciplíny Požární útok se při poruše stroje a jeho následné výměně nebudou předchozí pokusy opakovat.
Na jednotlivých disciplínách bude podáváno hlášení.
Pořadatel zajistí:
Jednotnou požární stříkačku typu Tohatsu a PS 12, přetlakový ventil s obtokovou hadicí a kolenem pro
požární útok, PHP na štafetu 4 x 60m a štafetu CTIF, jednotné proudničky na PÚ CTIF.
Stravování:
Stravování bude zajištěno na stadionu
Zdravotní služba:
Zajištěna pořadatelem - zdravotník SDH Zliv.
Další ustanovení:
V prostoru plochy stadionu platí zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů.
Pořadatel neručí za škody či ztrátu materiálu a na věcech vnesených nebo odložených v prostoru soutěže,
pokud je nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odložení.
Kontakt na pořadatele: vladislav.kofl@zliv.net

Rozhodčí disciplin:
ZPV
Štafeta dvojic
Štafeta CTIF
Útok CTIF
Štafeta 4x60
Požární útok

Miroslava Kusáková
Jiří Hucek
Jaroslav Tůma
Jiřina Gramanová
Jana Petrásková
Jaroslav Mach

Krajské kolo se koná 22. 6. 2019 v Bechyni, postupuje pouze vítěz kategorie starší.
Žádáme všechny účastníky soutěže, aby se řídili pokyny uvedenými v tomto organizačním zabezpečení.
Vylosované pořadí družstev:

Okresní soutěž Plamen
ZLIV 1. 6. 2019

ROZPIS PRO ROZHODČÍ
Časový harmonogram soutěže:
07:30 - 08:00
příjezd soutěžních družstev a rozhodčích na stadion ve Zlivi - prezence
08:00 – 08:15 porada rozhodčích
08:15
zavedení rozhodčích na trať ZPV
08:30
nástup
09:00
začátek disciplín
09:00-12:00
Starší ZPV, pak dvojice a štafeta CTIF.
Mladší od čísla 1 štafeta CTIF, pak dvojice a ZPV.
Mladší od čísla 7 dvojice, pak štafeta CTIF a ZPV.
Cca 12:30
Začátek odpoledních disciplín
12:30 – 14:15 štafeta 4*60 mladší
12:30 – 13:45 útok CTIF starší
14:15 – 16:00 štafeta 4*60 starší od č.1
14:00 – 15:30 požární útok - každá kategorie má svou základnu. Mladší od č.1,starší od č.7
16:30 hod
nástup, vyhodnocení

Dopoledne:
Starší ZPV, pak dvojice a štafeta CTIF
Mladší od č. 1 štafeta CTIF, pak dvojice a ZPV, od č. 7 začínají na dvojicích, pak štafeta CTIF a ZPV
Odpoledne:
Starší útok CTIF, pak štafeta 4*60 a útok
Starší od č. 7 útok CTIF, útok a štafeta 4*60
Mladší štafeta 4*60 a útok

Závod požárnické všestrannosti
Rozhodčí
disciplíny
Start +cíl
Střelba
Pož.ochrana
Uzlování
Topografie
Lano
První pomoc

(9:00-cca12:00)

Kusáková Miroslava
Dana Šuldová
Jaroslav Landa
Jarda Klečka
Zdeněk Brčák
Stanislav Bušta
Jan Jelínek
Josef Fessl
Daniela Výletová Jana Kubatová
Jakub Kusák
Pavla Hucková
Petr Minář
Tomáš Bušta
Jarka Falcová Monika Kubincová

Štafeta požárních dvojic (2 dráhy) (9:00-cca10:30)
1. dráha

2. dráha

Jiří Hucek

Rozhodčí disciplíny
Cíl + start

Jaroslav Vlášek

Václav Dvořák

Hydrantový nástavec

Jana Petrásková

Romana Havlová

Čára odložení

Jaroslav Mach

Simona Trojáková

Meta

Hana Ikavcová

Jana Fesslová

Čas 1

Jan Adamec

František Adamec

Čas 2

Pavla Čenkovicová

Hana Černá

Čas 3

Radka Kozlová

Petra Trnková
Hana Kašparová

Zapisovatel

Štafeta 400 m CTIF (1 dráha) (9:00-cca11:30)
1. dráha
Rozhodčí disciplíny
Startér
Žebříková stěna

1. předávka
2. předávka + odložení hadice
3. předávka
4. předávka + laťka
5. předávka + LA překážka
6. předávka + PHP
7. předávka
8. předávka
Rozdělovač + spojení hadic
Cíl
Zapisovatel

Jaroslav Tůma
Bohouš Pindryč, závodčí Václav Hanžlík
Jana Průková
Jan Sloboda
Věra Machová
Michal Papoušek
Milan Mošner
Jiřina Gramanová
Michal Kusák
Václav Levý
Marie Kolářová
Ludmila Vlášková
Vladimír Bauer
Jana Ranglová

Štafeta 4 x 60 m (1 dráha) (12:30-cca16:00)
Rozhodčí disciplíny

Jana Petrásková

Závodčí

Jaroslav Vlášek

Startér

Bohouš Pindryč

Kladina
1. předávka

Jana Fesslová
Stanislav Bušta

Bariéra (břevno)

Václav Dvořák

2. předávka

Václav Hanžlík

PHP
3. předávka

Jan Sloboda
Marie Kolářová

Rozdělovač + spojení
hadic
Cíl

Michal Papoušek

Zapisovatel

Hana Kašparová

Věra Machová

Požární útok CTIF (1 dráha) (12:30-cca13:45)
Rozhodčí disciplíny

Jiřina Gramanová

Závodčí +příprava

Michal Kusák, Petra Trnková

Rozhodčí č. 1 (příkop)

Jana Průková

Rozhodčí č. 2 (bariéra)

Daniela Výletová

Rozhodčí č. 3 (tunel)

Simona Trojáková
Jiří Hucek

Rozhodčí č. 4 (lávka + odlož)
Rozhodčí č. 5 (džberovky)

Milan Mošner, Jaroslav Tůma

Rozhodčí č. 6 (stojan TP)

Hana Ikavcová

Rozhodčí č. 7 (stojan uzly)

Romana Havlová

Časomíra 1 + pomocník RD
Časomíra 2

Ludmila Vlášková
Mirka Kusáková

Časomíra 3

Tomáš Bušta

Zapisovatel

Jana Ranglová

Požární útok (2 dráhy) (14:00-cca15:30)
mladší
Rozhodčí disciplíny
Startér
Zapisovatel
Základna
Koš

starší
Jaroslav Mach

Vladimír Bauer
Jaroslava Falcová

Hana Černá

Václav Levý

Josef Fessl

Jan Jelínek

Jakub Kusák

Terč 1

Pavla Hucková

Terč 2

Jana Kubatová

Závodčí + pomocník startéra

Jaroslav Klečka

Jaroslav Landa

Pavla Čenkovicová
Monika Kubincová
Zdeněk Brčák

Příloha k bodu č. 4:
VYHODNOCENÍ ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH MLADÝCH HASIČŮ 2019
VELKÉ SKALINY
Máme téměř dva měsíce od školení, vrátily se nám anketní lístky, kde jste hodnotili školení a některé
emaily s vašimi příspěvky. V pondělí 20. 5. 2019 jsme měli radu mládeže, kde jsme jednotlivé
připomínky hodnotili a vyslovovali vlastní názor. Pokusím se shrnout názor rady mládeže a části členů
výkonného výboru, kteří byli jednání přítomni.
Z anketních lístků vyplynulo, že drtivá většina vedoucích kladně hodnotí celé školení, hlavně to, že se
vůbec uskutečnilo a v tomto rozsahu.
Nejčastější připomínky1. Ubytování, stravování, čistota na pokojích, zima, místo konání
Školení jsme plánovali s radou mládeže od minulého školení, které se uskutečnilo na jaře 2018 v Horní
Stropnici. V současné době máme asi sto padesát vedoucích a je těžké najít vhodný prostor, objekt,
zařízení, které by splňovalo veškeré podmínky, které požadujeme. Potřebujeme totiž zařízení, kde bude
ubytovací kapacita alespoň 150 míst, což většina zařízení nesplňuje. Nechceme dělat akci, na kterou
pozveme jenom vybrané vedoucí. Ze všech oslovených zařízení-táborů nám nakonec zůstaly Velké
Skaliny, které z větší části splňovaly naše podmínky. Většina těchto zařízení je v dubnu ještě zavřená a
nikdo není ochoten zprovozňovat objekty kvůli dvěma dnům. Je to také vždy věc poměru kvality a ceny.
Školení tohoto rozsahu je poměrně finančně náročné, a my se snažíme zajistit za méně peněz více
muziky. Celá akce i tak stála více než padesát tisíc Kč. Spoléháme na příspěvek Min. školství, který by
měl přijít někdy v létě, ale nikdy to není jisté. Také se špatně vyjednává o ceně, pokud do poslední chvíle
nevíme přesný počet účastníků. Jiná cena se samozřejmě dá domluvit pro sto padesát lidí a jiná třeba
pro padesát. Tím odpovídám na místo konání, stravování a ubytování. Neměli jsme jiné možnosti. Co se
týče zimy v chatkách, zaznamenali jsme pouze jeden případ, kdy si někdo na zimu stěžoval. Do chatek se
rozdávalo topení. Kdo si pustil topení včas, měl teplo.
2. Samotné školení
Z vašich příspěvků vyplývá, že školení a průběh školení se Vám většinou líbil a kladně jste jej hodnotili.
Dorost:,,Proč se musíme školit z dorostu, když jej nemáme?“ Systém ,,koleček“, který jsme zvolili,
neumožňuje vyjmout z něho jednotlivou skupinu, protože tyto skupiny na sebe časově navazují. Při
příštím školení můžeme zvolit jiný okruh a dorost vynechat.
Dle vašich názorů byla nejslabším okruhem zdravotní příprava. Pro příště se pokusíme sehnat jiného
školitele.
Jeden vedoucí, (neznáme jeho jméno, protože se do emailu nepodepsal), byl zklamaný z toho, že nemohl
dělat přezkoušení, a že jej paní Šuldová odmítla s tím, že má zkoušky ještě rok platné. Testy se dělají
jednou za dva roky, my jako rada mládeže se naopak budeme snažit o to, aby se dělaly třeba po pěti
letech. Opravdu neznáme moc vedoucích, kteří by si toužili dělat přezkoušení každý rok.
3. Volná zábava
Samotné školení nepořádáme pouze pro to, abychom vedoucí učili prostá pravidla. Je to také jakási
odměna pro ně, jakýsi projev toho, že si jejich práce výkonný výbor velice váží a ta večerní zábava
k tomu patří. Je to také určitá možnost pro vedoucí, kteří se vidí pouze na soutěžích, si v klidu a
v přátelské atmosféře popovídat se svými kamarády, kolegy atd. Někdy se taková debata protáhne
bohužel až do časných ranních hodin. Je to ale pouze jenom jednou za rok a myslím, že se to dá vydržet.
4. Požární stříkačky
Nejrušnější debata se konala u požárního útoku a u možnosti přejít na stříkačky Tohatsu v kategorii
„starší žáci“.
Je třeba si říci fakta, která jsou pro a proti.
Stříkačky PPS 12 jsou z pochopitelných důvodů u všech sborů velice oblíbené, protože je každý sbor
vlastní a může na nich cvičit. Bohužel tyto stroje dožívají, některým je přes padesát let a je velice
obtížné je udržet v provozuschopném stavu. Někdo může říci, že se dají poslat na generální opravu. Je to
ale vůbec ekonomické? Kdo ji provede a za jakou částku? Jestliže někdo tvrdí, že se takováto oprava dá
pořídit za padesát tisíc Kč, tak to ale není žádná generální oprava. Použijí se opět staré díly a máme
stále starý stroj. To jsou výhody a nevýhody PPS- 12.

Pokud se díváme na český trh s požárními stříkačkami, zjistíme, že alternativou k těmto dvanáctkám je
stříkačka Tohatsu. Prodává se tu samozřejmě řada jiných značek od jiných výrobců, ale žádný nesplňuje
všechna kritéria, poměr ceny a kvality, dostupnosti, váhy- možnosti použití u zásahu atd. Po zkušenosti
z jiných krajů víme, že právě tyto stroje se nejvíce nakupují do SDH právě pro jejich univerzální použití.
Jsme přesvědčeni, že i v našem kraji a okrese budou SDH do budoucna vybavována těmito stroji.
Nevýhody Tohatsu
- „savice nedrží na stříkačce“ - dodávají se nástavce, které se dají nasadit na stříkačku, prodává
výzbrojna Jihlava
- „špatná montáž savic“ - technická věc, můžeme pořídit jednotné nástavce, které necháme upravit tak,
aby odpovídaly a shodovaly se se sacími hrdly PPS-12
- „špatná stabilita stroje/převracení atd./“- po konzultaci s panem Jiřím Hencem, který je vedoucím
rady soutěží ústředí nám sdělil následující. V ústeckém kraji, jehož je starostou, měli podobné
problémy, jaké řešíme my. Převracení stroje vyřešili deskou, na kterou se dá jednoduše nasadit stroj.
Deska z důvodu své plochy a své hmotnosti zvyšuje stabilitu stroje a tím naprosto zamezuje převracení
stroje.
- Toto jsou všechno věci, které se dají nějakým způsobem technicky vyřešit. Největší problém je ale ten,
že v kat. starších nemá většina týmů možnost na stroji cvičit a dlouhodobě trénovat. To vidíme jako
největší problém, protože družstva, která tento stroj vlastní, budou vůči ostatním značně zvýhodněna.
Proto jsme také v radě mládeže a na výkonném výboru schválili, že pro rok 2019 se v kat. mladší poběží
na Tohatsu a v kat. starší na PPS 12. Zároveň se také vyzkouší aretační podložky pod stříkačky. Na
podzim, po ukončení sezony pak s pořadateli dvojbojů vše vyhodnotíme a domluvíme se na dalším
postupu pro rok 2020.
Musím za všechny členy rady mládeže odmítnout tvrzení jednoho vedoucího, který se nám v emailu ani
nepodepsal, že rada mládeže nenaslouchá hlasu vedoucích, a že si dělá, co chce. Je tomu právě naopak.
Jak rada mládeže, tak výkonný výbor v čele se starostou mají velký zájem na tom, aby družstva mladých
hasičů a jejich vedoucí měli co nejlepší servis pro svoji práci. Někdy je to ale těžké. Co se týče strojů,
dovedeme si představit, že PPS-12 ještě udržíme několik let, ale je třeba si zodpovědně říci, že
z dlouhodobého hlediska je to neudržitelné. Pokud s tím někdo nesouhlasí, musí ale také říci i to, kdo se
o tyto stroje bude starat a udržovat je při životě. Ještě k anonymnímu pisateli, který si stěžuje, že z rady
mládeže s ním nikdo nekomunikuje a že ani neví, na koho se má obrátit. V radě mládeže je minimálně
vedoucí každého obvodu nebo jeho zástupce, kterého jste si v obvodu zvolili, takže to není anonymní
parta lidí.
5. Ostatní
Je trochu smutné, že v anketě, na kterou Vám Markétka rozdala dotazníky, se objeví v hodnocení
jednotlivých stanovišť třeba srdíčko - což je velice hezké, na druhé straně u jiného obrázek dámského či
pánského přirození. To něco vypovídá o úrovni pisatele. Nerozumím, jak někdo takový může vést děti a
co je chce vlastně učit a naučit.
ZÁVĚR
Děkujeme Vám všem, kteří se celoročně aktivně staráte o děti a vychováváte tak novou generaci hasičů.
Děkujeme za to, že jste se zúčastnili školení a pokud se vám trochu líbilo tak i za tu vaší přízeň.
Děkujeme také za vaše nápady, náměty připomínky atd., které jsou pro nás velmi podnětné. Pokud
byste měli nějaký nápad, kde pořádat příští školení /musí ale splňovat všechny požadavky/ budeme za
něj rádi. Děkujeme také Markétce Tischlerů, která si vzala na starost organizaci školení a také všem
školitelům a ostatním pomocníkům.
VŠEM VÁM PŘEJEME HODNĚ ÚSPĚCHŮ V ROCE 2019
Za radu mládeže Pavel Hronek

