Kronikář
písemná: test
ústní:– vylosuje si téma
1. Zásady pro vedení kroniky
2. náměty celoroční činnosti
3. hodnocení celoroční činnosti a kronik

Zásady pro vedení kroniky
(z příručky pro vedoucí a instruktory.)
Co by se mělo do kroniky zapisovat?
– události spíše výjimečného charakteru nežli každodenní život kolektivu
– každoročně seznam členů kolektivu; zaznamenat příchody a odchody
– úspěchy a neúspěchy
– vyhodnocení soutěží a přeborů
– jednou za čtvrt roku stručné zhodnocení činnosti kolektivu
– každé vzrušení, které rozčeří vody v životě kolektivu
Co by měl zápis v kronice obsahovat?
– datum události (na to se nejčastěji zapomíná)
– stručný a vtipný popis události (popřípadě doplněný komentářem),
– fotografie
– „relikvie“, tzn. vstupenky, jízdenky, razítka, pamětní lístky, diplomy ap.
– záznam úspěchů a neúspěchů
– jména nejlepších nebo nejhorších, při mimořádných akcích i seznam účastníků akce

NÁMĚTY K CELOROČNÍ ČINNOSTI
(výtah ze směrnice hry plamen)
Každý kolektiv si vybere z nabízených námětů v každém okruhu jednu podmínku, kterou splní do termínu
konání 2. části okresního kola nebo obvodového kola a učiní o tom zápis do kroniky. Výjimku tvoří OKRUH III.
V této části je povinné pro každý kolektiv získání minimálně 5 odznaků odborností v každém ročníku, na které
navazují odznaky specializací. Touto podmínkou je myšleno, že jednotliví členové kolektivu budou postupně
získávat odznaky odborností. Mladší kategorie s frekvencí max. 1 odznak / 1 rok a starší dle splnění podmínek
jednotlivých odznaků a věkových možností. Např.: Mladému hasiči kategorie starší, který se členem SH ČMS
stal až ve 14 letech a který prokazuje schopnost a snahu získat více odznaků, je nutné udělit výjimku, aby
odznaky odborností mohl splnit v rychlejším sledu než 1 odznak / 1 rok.
Podmínky, které má plnit celý kolektiv, vyžadují účast minimálně 70 % členů.
I. Okruh
- uskutečnit nejméně 3 výlety
- uskutečnit nejméně 2 besedy
- uskutečnit o prázdninách před soutěžním ročníkem letní tábor (nad sedm dnů)
- uskutečnit o zimních či jarních prázdninách v průběhu soutěžního ročníku tábor (nad sedm dnů)
- navštívit 3 výstavy či muzea
- uskutečnit minimálně 3 společné akce mimo den pravidelných schůzek (výstavka, beseda apod.)
podmínka nabídnutá štábem hry okresního nebo obvodového kola
II. Okruh
- každý člen odpracuje min. 2 brigádnické hodiny na zlepšení životního prostředí
- každý člen odpracuje min. 2 brigádnické hodiny při údržbě výstroje, výzbroje nebo zbrojnice
- každý člen odevzdá alespoň za 5 Kč druhotných surovin
- každý člen odevzdá alespoň za 5 Kč léčivých rostlin
- kolektiv pečuje o starého občana (nejméně po dobu 3 měsíců)
- kolektiv uspořádá soutěž (zejména zimní – sportovní, požární) pro ostatní dětské kolektivy
- podmínka nabídnutá štábem hry okresního nebo obvodového kola
III. Okruh
- kolektiv získá nejméně 5 odznaků odbornosti MH nebo specializací => povinné pro všechna družstva
IV. Okruh
- kolektiv uskuteční alespoň 2 kulturní programy (valná hromada, základní škola, mateřská škola, jiné)
- kolektiv zhotoví alespoň 3 nástěnky s tématikou PO
- kolektiv zašle kresbu či povídku do soutěže „PO očima dětí“
- kolektiv se zúčastní min. 2 turistických nebo sportovních soutěží nad rámec kol hry Plamen
- podmínka nabídnutá štábem hry okresního nebo obvodového kola

Hodnocení celoroční činnosti a kronik
Kroniku jako „knihu, literární či výtvarné dílo kolektivu MH, deník“ apod., její estetickou či literární úroveň
mohou hodnotit jednotlivé OORM dle vlastního systému a rozhodnutí. Výsledky tohoto hodnocení se
nezapočítávají do celkového hodnocení družstva ve hře Plamen.
Celoroční činnost družstev MH – plnění vybraných podmínek ze 4 okruhů námětů celoroční činnosti, účast
na 1. a 2. části okresního (obvodového) kola hry Plamen nebo účast na kulturních a sportovních akcích se
zaznamenává do kroniky kolektivu. Kronika kolektivu MH se předkládá při 2. části okresního (obvodového)
kola a ve vyšších kolech.
Ovšem hodnocení celoroční činnosti respektive záznam (prokázání) této činnosti se do celkového
hodnocení započítává a to tím způsobem, že za každou nesplněnou podmínku se družstvu zařazenému do
příslušného kolektivu k součtu bodů z pořadí v ostatních disciplínách přičte 5 trestných bodů. Př.: nepředloží-li
družstvo záznam o celoroční činnosti, kroniku => nesplnila družstva v něm zařazená 4 podmínky (okruhy) a
k součtu pořadí z jednotlivých disciplín hry Plamen se jim přičte 20 trestných bodů. Viz tabulka
Př.: Výsledková listina okresního kola hry Plamen: kategorie mladší
Startovní Družstvo
Disciplíny
Celkový Konečné
číslo
SDH
pořadí
součet
pořadí
Hodnocení
Štafeta
PÚ
Štafeta
ZPV 4x60
PÚ
celoroční
CTIF
CTIF dvojic
činnosti
1.
Čepřovice
1
3
2
4
4
2
0
16
1.
Osek
2.
3
2
3
2
1
1
5
17
2.
Blatná
*
3.
2
1
1
1
2
3
20
30
4.
Drahonice
4.
4
4
4
3
3
4
0
22
3.
* Kolektiv SDH Blatná nepředložil kroniku. Všechna soutěžní družstva zařazená v tomto kolektivu obdrží 20 tb.
za neprokázání celoroční činnosti.

Test –
1) Co má obsahovat zápis v kronice:
a.) Doba, místo, účast, název akce a jiné zajímavosti
b.) Jmenný seznam, fotografie, název akce
c.) Jména zodpovědných osob
2) Který měsíc je věnován požární ochraně:
a.) Březen
b.) Prosinec
c.) Květen
3) Co musí kronika obsahovat:
a.) Vše podstatné co se v kolektivu událo během roku
b.) Obrázky a fotografie
c.) Výstřižky z noviny
4) K čemu slouží kronika
a.) K získání odznaku kronikář
b.) K ničemu, je zbytečná
c.) Potvrzuje splnění úkolů v celoroční činnosti
kolektivu
5) Co obsahuje vždy první strana v kronice
každého nového ročníku hry Plamen:
a.) Jmenný seznam všech členů a jejich vedoucích
b.) Fotografii družstva
c.) Jména vedoucích
6) Co obsahuje titulní strana celé kroniky:
a.) Jmenný seznam kolektivu
b.) Název družstva mladých hasičů, sídlo a rok
založení
c.) Podpis starosty SDH
7) Co je to Plamen:
a.) Název časopisu
b.) Soutěž pro radost
c.) Celostátní sportovní hra pro mladé hasiče
8) Vyjmenuj odznaky odbornosti:
a.) Kronikář, preventistu, strojník, cvičitel, velitel
b.) Záchranář, kutil, kuchař, střelec, průzkumník
c.) Rybář, chovatel, botanik
9) Ve kterém století vznikaly Sbory dobrovolných
hasičů:
a.) 19
b.) 20
c.) 18
10) Ve kterém roce a kde vznikl první český
hasičský Sbor:
a.) 1864 ve Velvarech
b.) 1872 v Praze
c.) 1864 v Plzni
11) Co znázorňuje tato topografická značka

a.) Kaple
b.) Kostely

c.) Kláštery
12) Jedním z námětů celoroční činnosti je
uskutečnit výlet. Kolik výletů má družstvo
absolvovat:
a.) Jeden
b.) Čtyři
c.) Tři
13) Jedním z námětů celoroční činnosti je
odpracovat několik brigádnických hodin při
údržbě výstroje, výzbroje nebo zbrojnice. Kolik
hodin má odpracovat každý člen:
a.) Dvě
b.) Pět
c.) Deset
14) Kolik trestných bodů obdrží družstvo za
každou nesplněnou podmínku v rámci
celoroční činnosti:
a.) Dvacet
b.) Jeden
c.) Pět
15) Kdy je povinností družstva předložit kroniku:
a.) Nikdy
b.) Pouze ve druhém kole hry Plamen
c.) V prvním i druhém kole hry Plamen a při vyšších
kolech
16) Kulturní program je disciplínou:
a.) Povinnou
b.) Tato disciplína není vůbec ve směrnicích hry
Plamen
c.) Doporučuje se připravit kulturní program a
předvést ho na valné hromadě nebo
při jiné příležitosti
17) Pokud okresní rada mládeže vyhodnocuje
kroniky:
a.) Výsledné pořadí se započítává do celkového
hodnocení ve hře Plamen, tak
jako ostatní disciplíny
b.) Výsledek se nezapočítává do celkového hodnocení
kolektivu
c.) O započítávání výsledku hodnocení kronik
rozhodne porada vedoucích
18) Kolik odznaků odbornosti musí získat každé
družstvo:
a.) Osm
b.) Šedesát
c.) Pět
19) Který je nejstarší hasičský sbor v okrese Nový
JIčín a kdy byl založen:
a.) Fulnek 1861
b.) Bílovec 1867
c.) Vizovice 1870
20) Co je to „Požární ochrana očima dětí“ ?
a.) Diskusní klub pro mladé hasiče

b.) Taneční a recitační soutěž
c.) Literární a výtvarná soutěž
21) Kdy probíhá akce „Požární ochrana očima
dětí“?
a.) V topném období
b.) V měsíci březnu
c.) Celý rok
22)V čele našeho Sdružení hasičů ČMS stojí :
a.) Předseda
b.) Starosta
c.) Prezident
23)Co děláme se starými, zašlými kronikami ?
a.) Dáme do sběru
b.) Necháme MH na hraní
c.) Archivujeme

24) Jakým způsobem zdobíme kroniky ?
a.) Žádným, musí zůstat jen psaný text
b.) Jakoukoliv vhodnou formou výzdoby
c.) Mohou se jen lepit fotografie
25) Kdo vede kroniku v kolektivu MH ?
a.) Vybraní členové kolektivu MH, vedoucí
kontroluje zápisy
b.) Vedoucí kolektivu, děti jenom kontrolují
správnost zápisů
c.) Dospělý kronikář, který dochází na schůzky a akce
MH
Odpovědi
1A,2A,3A,4C,5A,6B,7C,8A,9A,10A,
11A,12C,13A,14C,15C,16C,17B,18C,
19A,20C,21B,22B,23C,24B,25A

