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Pokyny pro přihlášené účastníky kurzu 
     Hlavní vedoucí táborů  
(v rámci ČTU tzv. „Velká placka“) 

 
 

Letošní kurz bude probíhat tradiční formou jediného prodlouženého víkendu ve Školícím a vzdělávacím středisku České 
tábornické unie na Obůrce poblíž Blanska.  
 

Termín: 18. – 21. června 2020 … o tomto víkendu proběhne výuka (přednášky a praktická cvičení) ve stanoveném 

rozsahu a také závěrečná zkouška. Zahájení kurzu je ve čtvrtek 18. června v 19:30 hod. První přednáška začíná hned vzápětí. Je 
nutné, abyste nejpozději v tento čas byli schopni sednout a poslouchat. Středisko bude otevřeno a k dispozici od 17.00 hodin. První 
společné jídlo je páteční snídaně (*).   
 
V úvodních pokynech jste byli upozorněni, že podmínkou získání osvědčení je účast na 100 % výuky, prezentace připravené akce 
a složení testu z každého okruhu školení. Vzhledem k intenzitě výuky a přísným pravidlům, které musíme dodržet jako držitelé 
akreditace k pořádání těchto kurzů, nežádejte prosím žádné výjimky z těchto podmínek! 

 
Samotné školení bude probíhat ve zhruba dvouhodinových blocích. Bude se nejen přednášet, ale také diskutovat 

a prakticky zkoušet. Čekají nás témata: právo – přednáší JUDr. Ludvík Ševčík, první pomoc a hygienické předpisy – přednáší Zdeněk 
Jedlička, DiS., pedagogika a psychologie – přednáší RNDr. Jana Budíková, bezpečnost – přednáší Mirek Doležel, metodika – přednáší 
Mgr. Hana Hlaváčová, hospodaření a úvod do účetnictví – přednáší Petr Hlaváč.   

Celý kurz bude hodně intenzivní a z hlediska zpracování přijatých informací i náročný. Přednášet se bude s malými 
přestávkami nepřetržitě každý den od 8:45 do 22:00 hod (někdy i déle) podle počasí a nálady venku nebo vevnitř ve společenské 
místnosti. Kurz končí v neděli závěrečným testem, udělením osvědčení úspěšným absolventům a obědem.  Předpokládané ukončení 
kurzu pro ty, kterým se podaří složit závěrečnou zkoušku v I. kole, je neděle 13.00 hod. Závěrečný test je docela náročný, neúspěšní 
účastníci z I. kola mají možnost závěrečný test absolvovat po doškolení znovu, v neděli v odpoledních, resp. podvečerních hodinách.  

 

V ceně účastnického poplatku jsou zahrnuty přednášky a cvičení, závěrečná zkouška, studijní materiály a poplatek za 
vystavení osvědčení a registraci, káva, čaj, šťáva v průběhu školení.  

 
Pro účastníky, kteří si zaplatili ubytování a stravování – v textu informace označeny (*): 
Ubytováni budeme v prostorách Školícího a vzdělávacího střediska ČTU na Obůrce. Je to velká zděná budova bývalé malotřídní školy 
na okraji vesnice. V budově je k dispozici 40 lůžek ve velkokapacitních pokojích. Bližší fotky objektu a vnitřního vybavení lze vidět na 
www.ctujm.cz . 

Stravování začíná páteční snídaní a končí nedělním obědem. Jídlo je dobré a bude ho dost, hlad je náš společný nepřítel. 
Alternativně jsme schopni zajistit vegetariánskou, bezlepkovou a bezmléčnou dietu – je nutno se nahlásit nejpozději týden před 
zahájením kurzu!  

 

S sebou prosím nezapomeňte: spacák (*), psací potřeby, přezůvky, oblečení dovnitř i ven, dotazy, hudební nástroj… 
....a hlavně chuť se dozvědět a také předat spoustu zajímavých informací, které zcela jistě využijete při práci s dětmi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Česká tábornická unie je držitelem čestného titulu 

 uděleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy: 

„Uznaná nestátní, nezisková organizace  

pro práci s dětmi ve volném čase ". 

 

POZOR! Na rozdíl od minulých let není již součástí závěrečné zkoušky předem odevzdaná písemná práce.   

Tato písemná práce je nahrazena krátkou prezentací přímo na kurzu (7 minut prezentace + 5-10 minut všetečných dotazy z řad 
lektorů i ostatních účastníků kurzu). V průběhu kurzu budete mít (ne příliš dlouhý) čas na přípravu této prezentace. Určitou 
výhodu mohou mít ti, kdo nad svojí prezentací zapřemýšlí již doma, případně si vezmou nějaké pomůcky, texty, ukázky, apod.  
Dataprojektor a notebook bude k dispozici (podporované formáty *.docx, *pdf, *.jpg, *.xls, *.png, *.html). 
Téma prezentace: Zpracování celotáborové hry pro stálý dětský tábor v délce 7 až 14 dnů (včetně informace o navrhovaném 
organizačním zajištění tábora, počtu dětí a vedoucích, rozpočtu tábora, způsobu dopravy…)  
Je jedno, zda budete prezentovat tábor, který již proběhl nebo tábor plánovaný. Samozřejmě cennější je zpracování a vymyšlení 
něčeho úplně nového, přinesení vlastních myšlenek a nových nápadů! 

Účastní-li se kurzu více osob z jedné organizace, dbejte, prosím, na to, aby stejné téma nezpracovávalo více účastníků kurzu! 

Pokud Vy jako autor prezentace budete souhlasit a dáte ji v elektronické podobě k dispozici, dostanete následně prezentace 
všech účastníků kurzu vypálené na CD jako bonus – inspiraci pro několik celotáborových her.     
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Závěrečná zkouška před vydáním osvědčení se skládá z: 
- testu (50 otázek) ze všech probíraných oblastí (každá otázka za 2 body) 
- praktického cvičení: „Zpracování celotáborové hry pro stálý dětský tábor“ formou prezentace – (max. 20 bodů) 

Potřebný minimální počet bodů pro složení závěrečné zkoušky je celkem 108 bodů.        
 
Těšíme se na vás a doufáme, že na našem kurzu najdete nejen poučení, ale i zábavu a příležitost seznámit se se členy jiných 

klubů, spolků, oddílů, organizací, … a podělit se s námi také o své zkušenosti. 
 
 

  
 
                                 Hanka  H l a v á č o v á 
                          vedoucí kurzu  
Kontakt:  Mgr. Hana Hlaváčová  
               e-mail: vr@ctujm.cz , (tel.: +420 737 823 850) 
 
 

Plán cesty, dopravní spojení     GPS:  49°22'45.429"N, 16°41'19.692"E 

1. Hromadnou dopravou, IDS (vyhledání spojení: www.kordis.cz)    

Z Brna vlakem směr Skalice nad Svitavou, Letovice, Svitavy. V Blansku je nutno vystoupit na první stanici: Blansko – dříve označovaná 
jako Blansko-Macocha. Autobus: linka 223 a 233 (stanoviště na aut. nádraží – 2 min. chůze vlevo od budovy vlak. nádraží). Pro cestu 
na Obůrku doporučujeme využít autobus, z Blanska do Obůrky je to 5 km stále do kopce. Cesta zpět do Blanska je naopak příjemnou 
procházkou. POZOR autobusová linka 223 – je místní doprava, ne každý vyhledávač ji umí najít …jezdí každou hodinu (odjezdy 
z Blanska 16:36, 17:36, 18:36). Jízdní řád autobusů 223 a 233 spolehlivě najdete na www.kordis.cz .   

2. Autem po vlastní ose  

Od Brna: směr Svitavy, v obci Lipůvka odbočit směr Blansko. V době dopravních špiček (všední dny 15.00–18.00) doporučujeme 
vyhnout se pravidelné několikakilometrové koloně před křižovatkou v Lipůvce odbočením již v obci Česká směr Lelekovice a přes 
Lelekovice a Vranov pokračovat do Šebrova, který leží mezi Lipůvkou a Blanskem.   

Z Blanska na Obůrku: v Blansku (směrem od Brna) za druhým kruhovým objezdem odbočit z hlavní silnice vpravo. Odbočka vpravo 
není nijak značená, naproti ní je autobazar a aquapark. Po odbočení projedete v přímém směru dalším kruhovým objezdem a pak již 
stoupáte vzhůru na Češkovice. Pokračujete kolem konečné autobusu, rekreační zóny Palava, dalším stoupáním k Češkovicím, Hotelu 
Panorama a Vyhlídka. Pokračujete po silnici stále vzhůru. Následuje Obůrka. První dům na Obůrce, který uvidíte, je naše Školicí 
a vzdělávací středisko.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parkovat lze na Obůrce přímo u budovy našeho střediska nebo v její blízkosti, prakticky kdekoliv …s jedinou výjimkou, a tou 
je lesní cesta z boku naší budovy a prostor u vjezdu na ní. Zde je cizí soukromý pozemek a parkování v tomto prostoru má 
domluveno místní občan, který zde parkuje příležitostně svůj kamion a potřebuje prostor ponechat volný. V případě nejasností vás 
po příjezdu rádi nasměrujeme.     
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