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V letošním roce proběhl již 3. 

ročník SETKÁNÍ MLÁDEŽE. 

Toto setkání je zaměřeno 

převážně na mládež ve věku 13–

18 let (kategorie DOROSTU) 

okresu Prachatice. Účast je 

v první řadě nabídnuta 

reprezentantům z krajských kol, 

následně při nenaplnění kapacity 

i dalším zájemcům z okresu a 

mimo něj. 

 

Letos bylo setkání mládeže rozděleno na 2 části a každá část byla jinak zaměřena. 

Novinkou letošního roku bylo přihlašování prostřednictvím Google formuláře, 

neboť jedním z cílů okresního sdružení je zjednodušení administrativy a usnadnění 

přístupu vedoucím a jednotlivým účastníkům. Přihlášku tak mohli během pár minut 

vyplnit z pohodlí svého domova. 

V první části, která proběhla 27. 6. 2020 na městském sportovišti ve Vimperku, jsme 

se zaměřili na fyzickou a technickou přípravu. Na pořadu dne tak byl trénink 

rozcvičování, techniky běhu, hry a nechyběly ani disciplíny dorostu. Po 

plnohodnotné rozcvičce následovalo rozdělení dráhy 100 m s překážkami na 5 úseků. 

Na jednotlivých úsecích byla vysvětlena problematika častých chyb a nešvarů – 

správné nastavení startovních bloků, překonání překážek a práce s rozdělovačem 

(postavení, úchop, rozhození, spojení a zapojení). 

 



Za účelem nácviku disciplín jsme pro dorostence pozvali Ivana Pěnču z SDH 

Hoštice u Volyně, který má za sebou četné úspěchy v rámci požárního sportu 

(reprezentace ČR) a je v současné době nejmladším členem hasičského záchranného 

sboru České republiky. 

 



Pro dorostenky jsme pozvali členku SDH Žernovice, Marii Martanovou, která se 

díky svým výkonům probojovala na mistrovství České republiky, kde se umístila 

v první desítce. 

První části se zúčastnilo 

celkem 6 sborů (SDH 

Budilov, SDH Vitějovice, 

SDH Čkyně, SDH Svatá 

Maří, SDH Tvrzice a 

SDH Žernovice)  - 44 dětí 

a 15 vedoucích + 

technická četa.  

O materiálně technické 

zabezpečení se postaralo 

SDH Svatá Maří. 

 

a setkání byl zakoupen z dotace MŠMT (volnočasovka) tento materiál: 3x tablet, 2x 

startovní bloky, notebook, studijní materiál, vozíky pod překážky a překážka 70 cm. 

Část materiálu využita i v případě 2. setkání. 

Celou akci jsme zakončili obědem v místní restauraci, kde si mohli účastníci vybrat 

z několika druhů jídel dle vlastní preference. 

 

 



2. část setkání se uskutečnila 22. 8. 2020 ve Tvrzicích, kde paralelně se setkáním 

probíhalo školení vedoucích a rozhodčích mládeže. Většinu aktivit tak podstoupili 

účastníci a vedoucí společně, přičemž cílem bylo zajistit jakýsi teambuilding mezi 

oběma generacemi. O materiálně technické zabezpečení se postaralo SDH Tvrzice. 

Pro dorost zde byly připraveny techniky rozcvičování s externím lektorem Petrem 

Živnůstkou z SDH Zliv, stravování a zdravý životní styl s Valerii Soukupovou, která 

mimochodem zaštítila celou akci co se stravy a pitného režimu týče. Jako vždy uvařila 

excelentně a my se už zase těšíme na další akci, kde nás bude Valinka krmit       



Po obědě následoval herní blok spojený s psychologií a pedagogikou v podání 

Markéty Tischlerové a Pavlíny Slavíkové. Pro zájemce byly připraveny dílničky 

s Helčou Kotrcovou, ve kterých se vyráběla přáníčka, chobotnice a Helča přítomným 

ukázala mnoho tipů a triků na tvorbu vlastní, ale i případně s dětmi na hasičském 

kroužku. 

Během výuky psychologie a pedagogiky byly 

dorostu zapůjčeny tablety, aby mohli všichni 

vyhledávat probíranou problematiku a některé 

úkoly nešlo bez použití tabletu ani splnit. 

 

Druhé části se zúčastnilo celkem 9 sborů (SDH Budilov, SDH Vitějovice, SDH 

Čkyně, SDH Svatá Maří, SDH Tvrzice, SDH Žernovice, SDH Lažiště, SDH Zliv a 

SDH Staré Prachatice) - 36 dětí a 10 vedoucích + technická četa. I přes menší účast 

než v červnu hodnotíme akci jako vydařenou.  

 



Na žádost dorostenců a dorostenek proběhlo HERNÍ KOLEČKO ve spolupráci 

s vedoucími mládeže. Poměřit své síly tak mohli nejen účastníci setkání mládeže mezi 

sebou, ale i se svými vedoucími. Některé souboje byly skoro na krev, jiné přinesly 

velké množství zážitků a smíchu. 

 

KÁMEN, 

NŮŽKY, 

PAPÍR, TEĎ 



 


