F.A.Q.
ČASTO KLADENÉ DOTAZY
1. Co je smyslem Burzy volného času?
Burza volného času je prezentací a nabídkou činnosti Sportcentra – DDM a dalších organizací, sdružení a spolků
pracujících s dětmi a mládeží. Ve dnech 7. – 8. září budou moci účastníci vyzkoušet mnohé aktivity, které pokud
je zaujmou, mají možnost dále rozvíjet v rámci zájmových útvarů, či účasti v tanečních školách a členství v jiných
sdruženích.
2. Proč se akce koná v tomto termínu?
Termín vznikl na základě dohody s řediteli základní škol. Účast škol je v dopoledních hodinách stěžejní. Akce
nemůže začít hned v pondělí, z praktických důvodů se musí školy domluvit a zkoordinovat s dětmi pokyny na
daný den. Účinnější je to přímo den předem, než přes víkend. Na druhou stranu později jsme akci nechtěli
pořádat, protože vyučovací proces již pak bývá rozjetý na plné obrázky.
3. V čem je bude Burza volného času výjimečná?
Doufáme, že je pestrá v nabídce, neboť připravujeme více jak 30 různých aktivit, které si budou moci účastníci
„osahat“. V tomto ohledu nám budou nápomocni studenti ze střední podnikatelské školy a veřejnoprávní školy
Trivis, kteří budou mít označení asistenti. Jejich úkolem bude zastavovat jednotlivé skupinky účastníků, zjišťovat,
které aktivity se jim podařilo zdolat, které zbývají. Budou je motivovat k dalším stanovištím, ale budou také
zjišťovat, co je baví a jaká zájmová činnost by byla pro ně nejlepší.
4. Nabízíte i něco pro dospělé?
V rámci pedagogického dohledu se snažíme o maximální komfort a pedagogické pracovníky budeme zvát do
naší burzovní kavárny. Snad jim vůně čerstvé kávy zpříjemní dopoledne. Pro rodiče jsme vymezili celý úterní
odpolední program. Je našim velkým přáním, aby dorazili se svými dětmi a vyzkoušeli si s nimi zahrát florbal,
badminton či přemoci mladého judistu. Doufáme, že tady ta rodinná blízkost při dané aktivitě bude motivem
k tomu, aby se jejich dítě do nějakého kroužku přihlásilo.
5. Uvědomujete si, že je sportovní hala Sportcentra – DDM „z ruky“?
Ano a také se snažíme to kompenzovat. Pro vzdálenější školy organizujeme svozy. Co se týká veřejnosti, tedy
rodičů a dětí, tam jsme už méně smlouvaví. Rodič, kterému se nechce dorazit (či v nejhorším dojet) k hale, asi
své dítko nenamotivuje k zájmové činnosti i tak, takže to vlastně ani význam nemá. Ale nepředbíhejme, věřme
rodičům.
6. Jaký je vůbec harmonogram celé akce?
Ve čtvrtek otevíráme brány v 8:00 hod. a zveme zejména první stupně základních škol. V 10:00 hod. máme
slavnostní zahájení, kde přivítáme snad i paní primátorku. Dopolední program končí ve 12:00 hod. a odpolední
začíná v 15:00 hod. nabídkou pro veřejnost, a to do 19:00 hod. V pátek pak nabízíme dopolední program pro
druhý stupeň základních škol.

7. Co je zlatým hřebem programu?
Asi nemáme nic takového specifikováno, ale jedním z hřebů bude již zavedená oblíbená soutěž Aréna her, tedy
souboj školních týmů v mírně adrenalinových disciplínách. Připomíná to trošku kdysi populární Hry bez hranic.
Za vítězství v této soutěži se družstvo podívá do Vídně na koloběžkách. Druhou cenou je pak vodácký zájezd,
třetí výlet na koloběžkách Litovelským Pomoravím. Připravujeme také speciální soutěž o zájezdy, které věnovala
CK Vlha Prostějov.
Připravili jsme rovněž program pro žáky 9. tříd, abychom zaujali i ty, pro které některý druh může být „trapas“ a
„nuuudaaa“. Letos bude bojovka připravovaná školou Trivis.
8. Bude na burze něco „spešl“ pro náročné?
Tak určitě… :o) Ale to záleží na každém, co je pro něj mimořádné. Letos opět může zaujmout izraelským bojovým
uměním Krav maga, ale i tradičnějšími bojovými sporty, jakými jsou karate, box či pro nás krásné zlaté olympijské
judo. Z našeho pohledu bude největší bomba lanová dráha, kterou si připravili kolegové ze Spelea Prostějov.

