
ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ 2. SETKÁNÍ 

MLÁDEŽE OKRESU PRACHATICE 

22. 8. 2020 Tvrzice 

Téma: „Kdo si hraje, nezlobí“ 

 

počet osob: dle přihlášek do 9. 8. 2020 

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

Prachatice  

Organizační zabezpečení: Markéta Tischlerová (tischlerova1@seznam.cz; 606 054 649) 

Strava: OSH Prachatice  

Zdravotník: Lucie Čužnová (Tvrzice) 

Hlavní školitel: Václav Zaunmüller (Žernovice) 

 

Výuková témata: 

• Techniky běhu a rozcvičování – Petr Živnůstka (Zliv) 

• Stravování a životní styl – Valerie Soukupová (Netolice) 

• Herní blok a soutěže jednotlivců – Markéta Tischlerová (Vlachovo Březí) 

• Tvořivé dílničky, kreativní činnosti – Helena Kotrcová (Vlachovo Březí) 

• Psychologie, pedagogika – Pavlína Slavíková (Zliv) 

 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: 

• Setkání č. 2 je učeno pouze těm, kteří se zúčastnili setkání č. 1 dne 27. 6. 2020 ve Vimperku, 

neboť na sebe tematicky a formou výuky obě části setkání navazují. 

• Přihlášení proběhne do 9. 8. 2020 společně s nahlášením počtu osob. Do této doby je potřeba 

nahlásit osoby, které se zúčastní. Přihlášení proběhne prostřednictvím Google formuláře. 

Odkaz na tento formulář obdrží jednotlivá SDH prostřednictvím e-mailu. 

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

náhradní oblečení, oblečení pro nepříznivé počasí, poznámkový blok, ešus a příbor na jídlo, 

hrneček 

• Strava: společně s osobami školícími se v rámci školení vedoucích mládeže; zajistí OSH 

Prachatice. Jídelníček bude uveřejněn předem. V případě zdravotního či jiného omezení 

v souvislosti s jídlem si prosím dovezte vlastní stravu. V místě konání není prostor pro 

přípravu odlišného jídla. 

• Pitný režim zajištěn v průběhu celého dne 
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ČASOVÝ HARMONOGRAM 

• Sobota 22. 8. 2020 

◦ 09,00 – 09,30 příjezd jednotlivých SDH, prezence 

◦ 09,30 – 09,45 nástup 

◦ 09,45 – 11,00    techniky běhu a rozcvičování 

◦ 11,00 – 11,15 pauza, svačina 

◦ 11,15 – 13,00 stravování, zdravý životní styl 

◦ 13,00 – 13,30 oběd 

◦ 13,30 – 14,15 stravování a životní styl 

◦ 14,15 – 14,30 pauza 

◦ 14,30 – 15,15 tvořivé dílničky; kreativní činnosti  

◦ 15,15 – 16,15 herní blok a soutěže jednotlivců 

◦ 16,15 – 16,30 pauza 

◦ 16,30 – 17,30 psychologie, pedagogika 

◦ 17,30  ukončení akce a odjezd 

MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ ŠKOLENÍ 

• Veškeré materiální zabezpečení zajistí OSH Prachatice ve spolupráci s SDH Tvrzice 

• Administrativní záležitosti vyřídí Marek Študlar a Markéta Tischlerová 

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

• Veškeré aktivity budou v případě příznivého počasí probíhat venku. 

• Dílničky a psychologie & pedagogika budou probíhat ve velkém stanu z důvodu ochrany využitých 

pomůcek před vlivy počasí. 


