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Mezinárodní soustředění mládeže VZS ČČK 
Kyselov – Lipenská přehradní nádrž, 19. 7. – 29. 7. 2012 

 

     Mezinárodní soustředění mládeže se tradičně uskutečnilo koncem měsíce 

července.  Vedoucí a instruktorský tým tvořili členové VZS místní skupiny Český 

Krumlov ve složení: Adéla Černá, Jakub Velda, Jiří Dvořák, Jaroslav Tůma a o 

logistiku  a zabezpečení podmínek pro zdárný průběh soustředění se staral Petr 

Horváth.  

      Letošní mezinárodní camp mládeže byl  přesunut z původního místa v Dolní 

Vltavici na protější břeh v oblasti Kyselova, což úroveň tábora pomohlo pozdvihnout 

do úrovně maximální soběstačnosti. Táborníci si tak mohli v praxi osvojit, jak důležité 

je, šetrně nakládat s pitnou vodou, rozdělat a udržovat oheň a pečovat o své polní 

nádobí. Nocleh v tee-pee, vojenská sprcha, umývárna a tradiční latrína naše 

táborníky také nepřekvapila.  

     Novinkou v chodu tábora se letos stalo držení nočních hlídek. Děti svůj noční úkol 

zvládly naprosto skvěle a usnout se podařilo pouze jedné hlídce. 

     Program byl, jako každý rok, opravdu nabitý a z hlediska výcviku také velmi 

namáhavý. Nejnáročnějším se stal celodenní výlet na lodích z oblasti Kyselova do 

Lipna nad Vltavou a zpět. V Lipně se po namáhavém pádlování všichni frekventanti 

kurzu účastnili otevření Stezky korunami stromů s úžasným výhledem na přehradu. 

Návrat byl velmi vyčerpávající a poslední úsek zhruba 5 km probíhal již za 

postupného stmívání až tmy.  Pro některé jedince nejen fyzicky, ale i psychicky velmi 

náročný výlet, naši frekventanti zvládli s maximálním nasazením všech sil, ale i 

dobrou náladou. 

     Následující den jim proto byla odměnou návštěva Lanového centra v Černé 

v Pošumaví, kam jsme se přesouvali na kolech a naše další schopnosti tak prověřil 

výšlap na Blíženský kopec. V Lanovém parku vládla dobrá nálada a vzájemná 

motivace tak umožnila některým dětem prověřit si zvládnutí svých obav z výšek. 



     V dalších dnech následoval náročný záchranářský výcvik v podobě praktických 

tréninků a teoretických přednášek.  

     Součástí soustředění byl také výcvik přežití, stavba přístřešku a orientace 

v terénu. Tyto čerstvě nabité dovednosti si mohli frekventanti vzápětí prověřit, a 

vyzkoušet si tak plnění svěřeného úkolu, samostatnou stavbu přístřešku, přípravu 

teplé stravy a přespání v terénu. 

     Nejen náročné tradiční ranní rozcvičky, ale i noční cvičení děti zocelilo a umožnilo 

jim tak ověřit si své vědomosti a schopnosti při třídění a transportu raněných 

v případě hromadného neštěstí. Svůj úkol zvládli všichni frekventanti na výbornou a 

je tak na místě, poděkovat i zúčastněným figurantům ve složení: Hana Sklenková, 

Filip Pytel, Martin Shýbal a Ivana Shýbalová, za jejich velmi dobře odvedenou práci 

v nelehkých podmínkách. 

     Dalším zpestřením našeho soustředění byl cyklovýlet kolem Schwarzenberského 

kanálu a zpět do Kyselova. I přes náročnost celého dne všechny děti dokázaly, že 

mají spousty sil i na finální závod do vrchu. Za tento výkon jim oprávněně patří 

poklona. 

     V pátek proběhly závěrečné zkoušky, jejichž náplní byla záchrana s pásem, 

narovnání a tažení tonoucího, ovládaní plavidel, KPR a praktická znalost základních 

uzlů používaných nejen ve vodní záchraně. Celý náročný den uzavřel teoretický test 

znalostí mladého záchranáře. 

     Sobotní účast na Mezinárodním závodě v dálkovém plavání byla součástí splnění 

náročných požadavků na mladé nadějné záchranáře a pro mnohé z našich 

frekventantů také skončila  oceněním v podobě medailí za skvělý výkon a umístění 

v první trojici závodníků. 

     Náročný výcvik si zasloužil také svou odměnu, a proto byl zúčastněným 

frekventantům předán Certifikát o absolvování Mezinárodního soustředění, žluté 

záchranářské triko a průkaz Mladého záchranáře. 

     Závěr tábora proběhl v poněkud rozčarované náladě, protože velkou část našich 

táborníků si rodiče odvezli bohužel ještě před skončením soustředění. Proto 

plánované vyhodnocení a ocenění frekventantů nemohlo proběhnout s náležitou 

úctou a pochvalou za skvělé zvládnutí náročných požadavků. 

     Všem instruktorům, členům služeb, figurantům i frekventantům soustředění patří 

velká poklona za skvělou práci a maximální nasazení při plnění náročných úkolů, 

absolvování rozcviček a tréninků ve vodě, jejíž teplota některé dny nepřesahovala 



16°C.  Poděkování také patří Petru Horváthovi, jeho  manželce Anně a všem 

brigádníkům za pomoc při stavbě tábořiště a organizaci soustředění. 

 

Adéla Černá, DiS. 

Hlavní instruktor soustředění mládeže VZS ČČK 

 

 
 
Pro členy MS VZS ČČK a  H. Rakouska  pořádáno za finanční podpory: 

Programů Evropské územní spolupráce Rakousko – ČR 2007 - 2013;  a  MO ČR pro podporu sportu  a branné přípravy                

 
 
 
                                                
 
  


