
Hodnocení Mezinárodního

      Soustředění pořádaného VZS v
Rakouska 5 vedoucích – jeden z Rakouska a z
a od úterý 26. 7. ho vystřídal druhý 
v Českém Krumlově.
     Součástí programu byl výcvik v
se seznámily i s jízdou na motorovém člunu.  
     Výlet na kolech do Zvonkové
     Počasí nám ještě přálo při sjíždění Vltavy na raftech z
Velkým zážitkem bylo pro děti absolvování 

Pošumaví. I přes mírný déšť, kdy jim to mírně klouz
řada dětí tuto část tábora za jednu z
     .     Poutavé bylo i vyprávění pana 
a vyprávění o Baťově kanálu.
     Další velmi zajímavou akcí byl přežití v přírodě se stavěním provizorního přístřešku
Spaní v přírodě bylo pro děti opět velmi diskutovanou událostí a zážitkem.
     Téměř každý den jsme se seznamovali se zdravovědou,
ovládáním plavidel.
Závěrečnými zkouškami, při nichž se testovaly znalosti v

záchraně tonoucího a znalost uzlů, prošly všechny 
     Samozřejmě jsme každý den plavali i v
veřejném plaveckém závodě, po němž si mnoho dětí odnášelo 
     Na závěr při předávání průkazů Mladý záchranář IV a V jsme předali červená trička 
s emblémy VZS a ČČK a VZS Rakouska i rakouským přátelům.
                                                                                            
Dana Hopfingerová

Pořádáno za finanční podpory:
Programů Evropské územní spolupráce Rakousko 

Mezinárodního soustředění mládeže v Dolní Vltavici ve dnech 2
31.7.2011

pořádaného VZS v Českém Krumlově se zúčastnilo 33
jeden z Rakouska a z toho jeden vedoucí se zúčastn

. ho vystřídal druhý vedoucí. Pomohla nám řada instruktorů z

Součástí programu byl výcvik v ovládání plavidel – pramice, raft, sea kajak, sit on 
motorovém člunu.  

do Zvonkové byl velmi poutavý a po fyzické stránce i náročný.
Počasí nám ještě přálo při sjíždění Vltavy na raftech z Rožmberka do Českého Krumlova.      

Velkým zážitkem bylo pro děti absolvování lanové dráhy v lanovém centru v
. I přes mírný déšť, kdy jim to mírně klouzalo na dřevěných částech drah

řada dětí tuto část tábora za jednu z nejzajímavějších.
tavé bylo i vyprávění pana Jegorova o houbách. Součástí bylo i promítání fotografií 

ou akcí byl přežití v přírodě se stavěním provizorního přístřešku
přírodě bylo pro děti opět velmi diskutovanou událostí a zážitkem.

jsme se seznamovali se zdravovědou, záchranou tonoucíh

Závěrečnými zkouškami, při nichž se testovaly znalosti v ovládání plavidel, zdravovědy, 
tonoucího a znalost uzlů, prošly všechny děti.

každý den plavali i v nepříznivém počasí. To se projevilo úspěchy ve 
veřejném plaveckém závodě, po němž si mnoho dětí odnášelo medaile a diplomy

Na závěr při předávání průkazů Mladý záchranář IV a V jsme předali červená trička 
VZS Rakouska i rakouským přátelům.

                                                                                            

územní spolupráce Rakousko – ČR 2007 -2013

ve dnech 21.7. –

33 dětí, z toho 8 z 
toho jeden vedoucí se zúčastnil do pondělí 25.7 

instruktorů z řad členů VZS 

pramice, raft, sea kajak, sit on top, děti

náročný.
Rožmberka do Českého Krumlova.      

lanovém centru v Černé v 
lo na dřevěných částech drah, hodnotila 

. Součástí bylo i promítání fotografií 

ou akcí byl přežití v přírodě se stavěním provizorního přístřešku. 

záchranou tonoucího, hydrologií,

ovládání plavidel, zdravovědy, 

nepříznivém počasí. To se projevilo úspěchy ve 
medaile a diplomy.

Na závěr při předávání průkazů Mladý záchranář IV a V jsme předali červená trička 


