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Nabídka „Akční odpoledne s vodními záchranáři
Termín: 30.10. 2010 od 13.00 

Stanoviště organizované VZS
1 umíš plavat? – překonání vzdálenosti volným způsobem 
2 umíš se potápět? – vylovení předmětu ze dna bazénu 
3 potápění s potápěčským přístrojem
3. znáš desatero bezpečného pobytu u vody? 
4. dovedeš  pomoci svému kamarádovi? 

Richterová 
5. dovedeš  poskytnout 1. pomoc? 
6. vyhlášení nejlepšího záchranáře 
7. ukázka výcviku a dovedností dětí a mládeže vodní záchranné služby 

Berounský jako přípravu na závody
8. dovednostní soutěže – plavání s

plavání) - Buky
Organizační pokyny: 

VZS zabezpečí: 
 materiál  a ústroj 

o Ručník, plavky, potápěčské ABC  (maska,šnorchl, ploutve)
o Záchranářské triko a trenky
o Psací potřeby a desky
o Materiál dle stanovišť 

 občerstvení a stravování pro členy VZS
 náhrada CP 

v ČK dne 25.10. 2010 
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Akční odpoledne s vodními záchranáři“ v rámci DDO
. 2010 od 13.00 – 17.00 hod, příjezd aquapark 12.30 hod

organizované VZS: 
překonání vzdálenosti volným způsobem – Natálka a Aleš B., 

vylovení předmětu ze dna bazénu – J. Berounský 
potápěčským přístrojem – H. Wimmer a J. Tůma

tero bezpečného pobytu u vody? – odpovědi u plakátu – Bukáčková Alena
dovedeš  pomoci svému kamarádovi? – záchrana pomocí záchranných pomůcek 

dovedeš  poskytnout 1. pomoc? – zásady poskytnutí 1. pomoci - Kolouchovi
vyhlášení nejlepšího záchranáře - Buky
ukázka výcviku a dovedností dětí a mládeže vodní záchranné služby 
Berounský jako přípravu na závody

plavání s deskou, překážková dráha (skok, vylovení puku, tažení, 

Ručník, plavky, potápěčské ABC  (maska,šnorchl, ploutve)
Záchranářské triko a trenky
Psací potřeby a desky
Materiál dle stanovišť 

občerstvení a stravování pro členy VZS

Ing. Milan Bukáček 

rámci DDO

Natálka a Aleš B., 

Bukáčková Alena
záchrana pomocí záchranných pomůcek – Z. 

Kolouchovi

ukázka výcviku a dovedností dětí a mládeže vodní záchranné služby – připraví J. 

deskou, překážková dráha (skok, vylovení puku, tažení, 

Ing. Milan Bukáček 


