
ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ 1. SETKÁNÍ 

MLÁDEŽE OKRESU PRACHATICE 

27. 6. 2020 Vimperk 

Téma: „Škatulata, hýbejte se“ 

 

počet osob: dle přihlášek do 20. 6. 2020 

účastníci: členové dorostu ve věku 13 – 23 let + vedoucí mládeže a dorostu v rámci okresu 

Prachatice  

Organizační zabezpečení: Marek Študlar (marekstudlar@seznam.cz, 736 646 162) 

Strava: OSH Prachatice  

Zdravotník: Lucie Čužnová 

Hlavní školitelé: Ivan Pěnča, Marie Martanová 

 

Výuková témata: 

• Techniky běhu a rozcvičování – Marek Študlar (Tvrzice) 

• Nácvik štafety 4x100m (bez domečku) – Ivan Pěnča, Marie Martanová 

• Nácvik 100 m s překážkami – Ivan Pěnča, Marie Martanová 

• Dvojboj – Libuše Tremmelová (Vitějovice) 

• Příprava na test dorostu – Václav Zaunmüller (Žernovice) 

 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: 

• přihlášení proběhne do 20. 6. 2020 společně s nahlášením počtu osob. Do této doby je potřeba 

nahlásit osoby, které se zúčastní. Přihlašování bude probíhat prostřednictvím Google 

formuláře, odkaz obdrží jednotlivá SDH prostřednictvím e-mailu. 

• S sebou bude každý účastník potřebovat: sportovní oblečení a obuv (tretry povoleny), 

náhradní oblečení, oblečení pro nepříznivé počasí, vlastní helmu a opasek 

• Pro běh na 100 m s překážkami budou k zapůjčení 3 sady hadic a 2x rozdělovač 16 kg. 

Doporučujeme dovést vlastní materiál a vybavení. 

• Strava: možnost přizpůsobit vlastnímu výběru ze 3 jídel, případná stravovací omezení hlaste 

Marku Študlarovi do přihlášky 

• Pitný režim zajištěn v průběhu celého dne 

• Případné alergie či zdravotní omezení nahlaste v přihlášce, ať se jim můžeme včas přizpůsobit 

mailto:marekstudlar@seznam.cz


ČASOVÝ HARMONOGRAM: 

• Sobota 27. 6. 2020 

◦ 07,30– 08,00 příjezd jednotlivých SDH, prezence 

◦ 08,10 – 08,15 nástup 

◦ 08,15 – 11,00    techniky běhu a rozcvičování 

◦ 11,00 – 11,15 pauza, svačina 

◦ 11,15 – 13,00 nácvik štafety 4x 100 m; jednotlivci dvojboj 

◦ 13,00 – 13,30 oběd 

◦ 13,30 – 14,15 testy jednotlivci a příprava na ně 

◦ 14,15 – 14,30 pauza 

◦ 14,30 – 17,30 100 m s překážkami  

◦ 17,30 – 18,00 úklid stadionu 

◦ 18,00  ukončení akce a odjezd 

MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ ŠKOLENÍ 

• Veškeré překážky zajistí SDH Svatá Máří ve spolupráci s OSH Prachatice 

• Strava a vše s ní související bude zajištěna OSH Prachatice 

• Administrativní záležitosti vyřídí Marek Študlar a Markéta Tischlerová 

• Ostatní materiál na jednotlivá stanoviště si obstarají určení školitelé za spolupráce s OSH Prachatice 


