
P O Z V Á N K A 
 

na školení vedoucích mládeže 
 

Datum a místo konání: 4.- 6. 11. 2022 
 

Zotavovna Přední Labská, Krkonoše 

 
 

Dobrý den,  

 

rád bych vás pozval do Zotavovny Přední Labská na školení vedoucích mládeže a 

rozhodčích okresního sdružení hasičů Praha-východ. 

 

  V rámci školení budou představeny a upřesněny NOVÉ SMĚRNICE HRY 

PLAMEN A CELOROČNÍ ČINNOSTI DOROSTU SH ČMS VČETNĚ 

TECHNICKÉ PŘÍLOHY PRAVIDEL POŽÁRNÍHO SPORTU PLATNÝCH 

OD 1.9.2022.  

Vedoucí s propadlou platností zkoušek a noví vedoucí budou přezkoušeni 

formou testů a ústních zkoušek. 

 

       S sebou směrnice hry Plamen a celoroční činnosti dorostu PLATNÉ od 

1.9.2022, psací potřeby, členský průkaz, teplé sportovní oblečení (na ven) a hlavně 

dobrou náladu! 

 

Na místě bude možnost zakoupit si nové směrnice PLAMENE za 130 Kč a 

DOROSTU za 70 Kč.  

 

Ubytování zajišťuje OSH Praha-východ. Podmínkou účasti všech 

přihlášených je úhrada nevratné zálohy ve výši 1500,-Kč. 
 

Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 23.října 2022 

na e-mailovou adresu prihlasky.oshpv@email.cz . 
 

Vyplněné přihlášky odešlete elektronicky na výše uvedenou e-mailovou adresu. 

Originál potvrzené a orazítkované přihlášky přivezte na prezenci s sebou do 

místa školení.  

 

mailto:prihlasky.oshpv@email.cz


Přihláška nabude platnosti po uhrazení zálohy 1500,- Kč,  

záloha je splatná nejpozději do 23.10.2022 na účet OSH  

– č.ú. 220 210 210 / 2010 
do zprávy pro příjemce uveďte svoje jméno, příjmení a SDH. 

   
 

 
 

Program školení Přední Labská 2022 

    

PÁTEK  
do 19:00 příjezd, prezence, ubytování 

19:20 - 20:00 večeře 

20:30 zahájení školení 

  

SOBOTA  
7:30 - 8:30 snídaně 

8:30 - 8:45 ranní prezence účastníků 

8:45 - 11:30 dopolední blok 

11:30 - 12:30 Oběd 

13:15 - 17:00 odpolední blok 

17:00 - 18:30 Projekt  pro vedoucí ( téma bude zadáno v pátek ) 

18:30 - 19:30 večeře 

19:30 - 20:30 psychologie dítěte v aktuálním světě (virtuální svět a sociální sítě) 

20:30 - 21:00 dotazy  

21:00 volná zábava 

  

NEDĚLE  
8:00 - 8:55 snídaně 

8:55 - 9:05 ranní prezence účastníků 

9:05 - 12:00 nováčci a obnova - zkoušky 

9:05 - 11:30 práce se směrnicí 

9:05 - 11:30 rozhodčí - časté chyby v hodnocení, sporné otázky 

12:00 - 13:00 oběd 

13:00 - 14:30 předání osvědčení, odjezd 

 
 

Za OORM OSH Praha – východ 

Libor TOMEČEK 

Vedoucí OORM  

Tel.: +420 603 828 579 

e-mail: libor.orm@szenam.cz 
  

mailto:libor.orm@szenam.cz

