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                                                           VYHODNOCENÍ 

 

Akce :         Lipno dětem aneb den s IZS 2022 

 

Místo :        Lipno nad Vltavou – Království lesa                                     

             

Termín :      3.9.2022,   10 – 15 hod.  

 

Popis :                          
V sobotu 3.9. jsme se zúčastnili v Lipně nad Vltavou největší přehlídky záchranných složek v Jižních 

Čechách. Kromě naší skupiny VZS se na akci podílely složky HZS, ZZS, PČR, ČČK, ZPMV, HS a BESIPu. 

Návštěvníci se u našeho stánku dozvěděli základní informace o oblastech působení VZS PS Č. Krumlov 

(mládež, prevence, aktivní zajištění vodní plochy vč.ukázky motorového člunu, školení, potápění a 

vyhledávací práce pod vodou, atp.). Dále je naši mládežníci seznámili s Desaterem bezpečného pobytu u 

vody, zahráli si na ,,Slepého potápěče“ a vyzkoušeli si házecí pomůcky pro záchranu z vodní hladiny. 

Mládež se zapojila aktivně a pravidelně se všichni střídali na jednotlivých stanovištích. Vše jsme pojali 

zábavnou formou, takže se děti ani rodiče nenudili a zároveň se i něčemu přiučili. 

Součástí programu byla i komentovaná ukázka zásahu Policie ČR se psy, zásahu HZS v případě požáru 

nebezpečných látek a součinnosti všech složek IZS u autohavárie, HS s transportem zraněného ze SKSL.  

Odměnou pro mládež a případně rodinné příslušníky aktivních účastníků programu byl vstup do Království 

lesa. 

Za hezkého, slunečného počasí si k našemu stánku našlo cestu téměř 350 malých i velkých návštěvníků. 

 

Účastníci:  

 
Dospělí: 

Šebesta Zdeněk 

Malíková Jana 

Dvořák Tomáš 

 

Mládež: 

Svoboda Tomáš 

Patč Antonín 

Patč Václav 

Paulus Jakub 

Tomanová Amálie 

Paulusová Natálie 

Kozáková Kristýna 

Šustáčková Vendula 

Průchová Agáta 
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Stanoviště:   

 
Desatero: 

Střídali se všichni účastníci (1 dospělý + 2 mládežníci) 

 

Slepý potápěč: 

Opět se střídali všichni (1 dospělý + 3 mládežníci) 

 

Házecí pomůcky: 

Také zde se postupně střídali všichni (1 dospělý + 3 mládežníci) 

 

Motorový člun: 

Ten představovali především dospělí a větší z mládežníků (bylo nutno nejmenší návštěvníky vyzvednout). 

 

 

 

Datum: 12.9.2022                                                  Vypracoval: Zdeněk Šebesta 
 

 

Foto viz odkaz: https://photos.app.goo.gl/mWr87PkbLQZeKFBY8 
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