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Duha, Školicí centrum Praha 
 

Kurz HVT 2008 
 
Termíny: 
 
Čt 15.5.2008  18.00–21.00 hod. 
Čt 22.5.2008  18.00–21.00 hod. 
Čt 29.5.2008  18.00–21.00 hod. 
Pá  6.6.2008   19.00–22.00 hod. 
So  7.6.2008     8.00–22.00 hod. 
Ne  8.6.2008    8.00–16.00 hod. 
 
Místo: 
 
Praha 10, U Nových vil 26, v prostorách PSMF 
TZ Libušín, okr. Kladno 
 
Seznam lektorů: 
 
Ing Zita Valentová, profesorka MSŠCh – pedagogika a psychologie, programová 
příprava tábora 
Ing. Ivana Pilařová, daňová poradkyně – právní předpisy, hospodaření tábora 
MUDr. Pavel Gotvald, pediatr – první pomoc, psychologie 
Evžen Ge, metodik Pražské tělovýchovné unie – organizační příprava tábora 
Martin Valent, člen Duhovky – bezpečnost a ochrana zdraví, programová příprava 
tábora 
 
Odpovědný vedoucí kurzu: 
 
Martin Valent 
tel.: 603 439 869 
e-mail: martin.valent@seznam.cz  
 
Další informace: 
 
Rozsah kurzu:  26 hodin, zkrácená forma pro vedoucí s praxí 18 hodin 
Osvědčení: ano 
Cena: 600,- Kč celý kurs, 400,- Kč zkrácená forma, pro členy Duhy 
200,- Kč  
Kontakt: Martin Valent, V. Nezvala 758, 272 04 Kladno; tel. 603 439 869; 

e-mail martin.valent@seznam.cz 
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Přihláška: Přihlášku zašleme na vyžádání emailem. 

Školení je určeno pro hlavní vedoucí na dětských letních a zimních  táborech. 
Osnova školení zahrnuje okruhy: Organizační příprava tábora, Základní právní 
předpisy, Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s dětmi a mládeží, 
Hospodaření tábora, Základní nástin pedagogicko – psychologických znalostí, 
Programová příprava tábora, Zásady poskytování první pomoci. Vedoucí, kteří mají 
dlouhodobou praxi ve funkci hlavního vedoucího tábora (alespoň 5x), mohou 
absolvovat zkrácenou verzi kurzu (7.6.-8.6.). Frekventanti s pedagogickým 
vzděláním mohou absolvovat pouze nepedagogickou část v časové dotaci 18 hodin.  

Lektory celého kursu jsou zkušení vedoucí s vysokou odbornou erudicí. Díky tomu 
je možné se zaměřit na některé speciální otázky, které frekventanty budou zajímat. 
Podle struktury zájmu přihlášených bude upraven harmonogram vzdělávací akce.  

Celý kurz je zakončen závěrečným testem. Po jeho úspěšném absolvování získají 
frekventanti osvědčení, které je opravňuje působit jako hlavní vedoucí dětských 
táborů.  
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Duha, Školicí centrum Náchod 
 

Kurz HVT 2008 
 
Termín:  
11. – 13. 4. 2008 
 
Místo konání: 
Vižňov u Meziměstí – turistická základna Déčka Náchod 
 
Seznam lektorů: 
Doc.Ing. Karel Roubík, PhD. 
Ing. Ludmila Pohanková 
Mgr. Michaela Ježková 
JUDr. Alena Teichmanová  
Bc. Gerhard Weinlich, 
Lektory  kursu jsou zkušení a  kvalifikovaní vedoucí. Díky tomu je možné  se  
zaměřit  na  speciální  otázky  (př.  šikana  v  kolektivu, financování tábora, ošetření 
po úraze apod...) 
 
Odpovědný vedoucí kurzu: 
Bc. Gerhard Weinlich 
Havlíčkova 1112 Náchod 54701, informace zasílat na adresu: DUHA Bartoňka,   
Zámecká 243,  Náchod 547 01 nebo na gertik@seznam.cz 
 
Další informace: 
 
Garanti:  
Ing. Ludmila Pohanková, Ing. Karel Roubík, Ph.D. 
Kontakt:  
Ing. Ludmila Pohanková – lida@deckonachod.cz, mobil 608812232 
Ing. Karel Roubík, Ph.D. – roubik@feld.cz, mobil 603479901 
Bc. Gerhard Weinlich – gertik@seznam.cz, mobil 777169338 
 
OKRUHY ŠKOLENÍ: 
-   Základní nástin pedagogických znalostí  
-   Základní právní předpisy     
-   Práva a povinnosti provozovatele a organizátora tábora 
-   Základní nástin psychologických znalostí 
-   Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s dětmi  
-   Programová příprava tábora 
-   Zásady poskytování první pomoci 
-   Hygienické předpisy  
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-   Hospodaření tábora 
-   Organizační příprava tábora a pracovníci tábora   
-   Závěrečný testík 
Na jednotlivé okruhy uvítáme připravené otázky, přednášky budou probíhat i formou 
vzájemné komunikace a částečně modelových situací.  
V případě zájmu budou připravené drobničky na zpestření přestávek. 
 
Rozsah:    26 hodin, účastníci s pedagogickým vzdělání mohou absolvovat jen 

zkrácenou formu,  tj. nepedagogickou část  (sobota – neděle, domluvit 
telefonicky na 775223292). Pro činnost s dětmi na táboře a poznání 
nových zkušeností je  lepší projít kurz celý, tedy i v pátek blok 
pedagogiky a psychologie. 

 
Účastnický poplatek:  Celý kurz 700,- Kč, pro členy Duhy – 450,- Kč. 
  Zkrácená forma 600,-Kč, pro členy Duhy - 350,-Kč  
(V ceně je ubytování, strava od páteční večeře po nedělní oběd, materiál, vzdělávací 
program, lektorné, pojištění a organizační   servis.   Po celou dobu je možnost 
vzpružit se kávou či čajem. Kurz   je   finančně   dotován  MŠMT  ČR) 
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Duha, Školicí centrum Přerov 
 
 
 

Kurz HVT 2008 
 
Termín: 
 
23.-25. května 2008 
  
Místo: 
 
Tábor Spálovský mlýn leží cca 2 km od vlakového nádraží Heřmánky, doleva podél 
trati směr Klokočůvek a odtud po turistické značce do SM.  
 
Seznam lektorů dle oblastí: 
 
Funkce provozovatele a organizátora: Ing. Jaroslav Biolek, Mgr. Petra Novotná  
 
Základní právní předpisy: JUDr.Petr Kafka, Ing. Jaroslav Biolek; Mgr. Hynek 
Pečinka 
 
Základní nástin pedagogicko-psychologických znalostí: Mgr. Irena Lichnovská, Mgr. 
Petra Novotná, ing. Jaroslav Biolek, Mgr. Vlaďka Mrnuštíková, Mgr. Petr Vařák   
 
Organizační příprava akce: Ing. Jaroslav Biolek, Mgr. Petra Novotná 
 
Ekonomika, rozpočet a hospodaření: Ing. Eva Horčičková, Ing. Jaroslav Biolek,  
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s dětmi, právní předpisy: Ing. Ivan Fašánek, 
Ing. Jaroslav Biolek, Ing. Ivo Mrnuštík, Bc. Jan Krátký  
 
Zdravotnické a hygienické zásady: MUDr. Pavel Přikryl, Ing.Jaroslav Biolek, 
MUDr. Richard Kreml 
 
Programová příprava: Ing. Jaroslav Biolek, MUDr.Richard Kreml, Ing. Ivo Mrnuštík, 
Mgr. Vlaďka Mrnuštíková, Bc. Jan Krátký, Mgr. Petr Vařák  
 
Pracovníci na akcích: JUDr. Petr Kafka, Mgr. Petra Novotná 
 
Odpovědný vedoucí kurzu: 
 
Ing. Jaroslav Biolek, předseda Duha Klub Dlažka, Palackého 1, Přerov 75002,  581 
331 438, E-mail: dlazka@dlazka.cz  
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Další informace: 
 
Program: Program je v rozsahu 18hodinového kurzu pro zkušené vedoucí, 
předpokládaný harmonogram je následující, může být však dle možností lektorů 
pozměněn.  
1.den 18,30 - 23,30 základní právní předpisy, práva a povinnosti provozovatele a 
organizátora tábora, pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s dětmi a  
mládeží 
2.den   8,30 – 13,00 jídelníček, strava, hygiena, základní nástin pedagogicko - 
psychologických znalostí,  hospodaření tábora, táborová dokumentace 
       14,00 - 15,30 zásady poskytování první pomoci  
       15,45 - 22,30  programová příprava tábora, organizační příprava tábora, 
motivace 
3.den 9,00 - 13,30 hospodaření tábora, právní předpisy, diskuse a opakování 
       13,30 - 15,30 test, zkoušky 
 
Osvědčení: Úspěšní absolventi (závěr. test) obdrží Osvědčení o absolvování kurzu.  
 
Přihlášky: Za přihlášené považujeme ty, kteří vyplnili a odeslali přihlášku na naši 
adresu, a současně uhradili účastnický poplatek nejpozději do 7. 5. 2008. Pokud  se 
budete chtít přihlásit později, ověřte si, zda je místo. 
 
Účastnický poplatek: 
Plaťte složenkou či na účet 278086363/0300 variabilní symbol  326 a to:  
1.000,- Kč,   
pro hlavní vedoucí táborů Duhy v roce 2008 450,- Kč.  
Pokud budete platit před 30. 4. 2008 je sleva 100,- Kč! 
 
Ubytování: Chatky, nutný  vlastní spací pytel. Nezapomeňte přezůvky. V programu 
bude i sport - vezměte si sportovní oblečení na hřiště.  
 
Občerstvení, strava: Čaj nebo káva zajištěna, strava po celou dobu také.  
   
Doprava a jízdné: Jízdné si hradí každý sám,  hlavním vedoucím táborů Klubu 
Dlažka bude jízdné vlakem či busem uhrazeno.   
  
Co více? Vezměte si s sebou cd či flash disk na nahrátí některých témat.  
 
 
 


