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Nabídka akce „Umění pomoci a zachránit“   

 

 

Organizátor:  

 VZS ČČK Český Krumlov p.s. 

U Kasáren 111, 

381 01 Český Krumlov 

www.zachranari.com 

www.lipenak.cz  

 

Kontaktní osoby:  

Ing. Milan Bukáček  

tel.: +420 606 270 047 

email: bukacek@zachranari.com  

 

Zadavatel:  NOHEL GARDEN a.s. 

Budínek 86, 263 01 Dobříš 

IČO 28484754, DIČ CZ28484754 

 

Termín:  19. – 21.5. 2017 

Místo: Česko – rakouské výcvikové středisko VZS D. Vltavice, Lipensko 

Cílová skupina: do 15 osob  
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Pracovní název akce:  „Umění pomoci a zachránit“   

 Dovolujeme si Vám předložit stručný návrh průběhu akce s předběžným vyčíslením 
jednotlivých položek.  
 

Cíl kurzu:  
Seznámení účastníků s  prací vodních záchranářů, získání schopnosti poskytovat první 

pomoc a řešit krizové situace především při dopravních nehodách. Stmelení kolektivu, 

outdoorové činnosti zaměřené na pohyb v terénu podle mapy. Prožití času v přírodě jež 
dokáže okouzlit svou krásou a zároveň ochromit svou nespoutaností.  

 
Odbornost instruktorského týmu: 
      Podrobnosti o odborných znalostech našeho základního týmu lze prostudovat na našich 
stránkách http://www.lipenak.cz/nas-tym. Pro zajištění akce využíváme jen prověřené 
zaškolené osoby převážně z řad VZS se zkušenostmi s organizací vzdělávacích programů a 
školení  akcí a znalostí základní psychologie týmové práce. 
 
Návrh programu: 
Sestavený návrh programu je orientační, lze variabilně upravit dle dalších požadavků.  
Aktivita využívá překrásného charakteru Lipenska a Šumavy. 

Náročnost akce – střední – nevyžaduje speciální připravenost zúčastněných.  

V případě zájmu lze do úkolů programu zapojit témata, otázky či úkoly, které jsou blízké 
Vaší firmě a oblasti podnikání.  

 

Ubytování a logistika:   
    Ubytování v Česko- rakouském výcvikovém středisku VZS v D. Vltavici  3 x 3 (4) lůžkové pokoje,  

2 x konferenční místnost kompletně vybavená pro prezentaci a školení, sociální a hygienické  
zázemí, k dispozici kuchyňka, přístaviště,   hospůdka se základním občerstvením, vlastní parkoviště  
a půjčovna mořských kajaků. 

    Předběžný rozpočet 
    Položky nezávazného rozpočtu jsou variabilní, aktivity lze upravit dle požadavků 
zadavatele. Náročnost činností lze přizpůsobit konkrétním představám.  
    Následující sestavu programu považujeme svým obsahem a náročností za ideální spojení 
získání nových poznatků a smysluplného trávení společného času celého kolektivu. 
 
 

Jednotlivé položky a jejich obsah, časový harmonogram a předběžnou kalkulaci naleznete 
v tabulce níže. 
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Časový 
harmonogra
m 

Aktivita Obsah matr Kdo  pozn. 

1. den       

Do 18.00   Příjezd, ubytování Ubytování 2 noci se 
snídaní  

   

18.00 Večeře      

18.30 - 19.15 Seznámení 
s programem a 
organizací aktivity 

 Co nás čeká, to nás 
nemine.  

   

 Seznámení s činností  
VZS  

Působnost a poslání vodní 
záchranné služby, místní 
rizika  

   

      

2. den      

08.30 snídaně     

09.00  - 12.30 Základy zdravovědy  Poskytování 1.pomoci se 
zaměřením na dopravní 
nehody, modelovky 

   

12.30 – 13.30 Oběd      

13.30 – 17.30 Plnění úkolů pod 
námětem   

    

 Briefing   Vydání úkolů a materiálu 
(zdravotní a topo atd,) 
Rozdělení do skupin  

  Částečně 
uděláme již v 
pátek   

 4 x samostatné 
modelové situace  

Plní úkoly po stanovené 
trase pěšky v terénu podle 
mapy s plněním 
stanovených úkolů ve 3 - 4 
členných  skupinách. 
Obsahem je řešení  
variace modelových 
situací se zaměřením 
správného poskytování 
první pomoci a  krizových 
situací.  

 Mapy, 
obvaz, 
buzola, 
voda 

 

 Vysazení vozidlem do 
prostoru  

    

 Autonehoda     Kolouch 
+1 

 

 
 

Zranění    Štech  

 Zranění 2   Klacková  

 Zranění 3   Tůmová 
a děti  

 

 Na lovu  Střelba ze vzduchovky na 
terč - k získání voucheru 
na večeři 

 BUky  

18.00 – 19.00 Večeře      



 

19.00 -19.30 Vyhodnocení    Předání certifikátů o 
absolvování kurzu  

   

19.30 - Posezení u kytary      

 Druhá večeře  Např. obložená mísa   
100,-/os  

   

3. den       

 Snídaně      

10.00 –  Vyhodnocení a 
odjezd 

    

     

 
 

10 dní před termínem akce žádáme o úhradu zálohové faktury ve výši 25.000,- Kč. 

V případě zrušení akce ze strany objednatele později, než tři dny před termínem konání, 
požadujeme úhradu storna ve výši 100% dohodnuté ceny.  

 

Jsme připraveni Vám zodpovědět jakékoliv dotazy.  
Děkujeme za Váš zájem o naše služby a těšíme se na spolupráci. 
 
Doporučená výbava:  

 oblečení a obuv do terénu ideální membrána 

 pláštěnka 

 nůž 

 pití  

 svítilna  

 malý batůžek  

 zápalky  

 potřebné léky  

 přezůvky  

 ubytování v delfínu spací pytel  

 hudební nástroj 
 
Za organizátory 
V Českém Krumlově dne 30.3. 2017 

  Ing. Milan Bukáček 
                 Tel. 606 270 047 


