
 

Lipenská vodní záchranná služba o.p.s.  
 

Sídlo: Dolní Vltavice č.p. 43, 382 26 Černá v Pošumaví 

tel: +420 606 270 047 

e-mail: bukacek@zachranari.com 

IČO: 22895906 BÚ: 243815001/0300 
Zasílací adresa: U Kasáren 111, 381  01 Český Krumlov  

www.lipenskavzs.cz. 

 

 

  Aktivita je  finančně podpořena  z dotačního programu  Ministerstva obrany ČR  Podpora branně - sportovních a technických aktivit 

obyvatelstva;  název projektu "Připraven k řešení krizových" 

                                                                              

 

 

Vyhodnocení Mezinárodní dne dětí v Černé v Pošumaví  11.6.2022 
 

Datum a místo:  Sobota 11.6.2022,  program  od 13:00 do 17:00 hod., Černá v Pošumaví u hasičárny 

 

Pořadatel: Obec Černá v Pošumaví, LVZS a VZS ČČK p.s. Č.Krumlov 

odpovědná osoba:  Ing. Zdeněk Šebesta 

Kontakt:  

Obec Černá v Pošumaví  

 
Partneři akce:   

SDHO Černá v Poš.      

                                                                                                                    

Příprava materiálu:  proběhla od 12:00 na základně v Dolní Vltavici, od 13:00 na níže vyjmenovaných stanovištích. 

 

mailto:bukacek@zachranari.com


Stanoviště a organizace akce 

 
Působnost na stanovištích v době od 13:00 do 17:00 hod. 

   

 Stanoviště místo zodpovídá MTZ  

1. Desatero bezpečného pobytu u 

vody  

hasičárna  Šebesta, 

Kopačka, 

Toman 

Plakát desatero…   

2. Ovládání plavidla - raft nádrž Šebesta, 

Kopačka 

Raft, pádla, vesty   

3. Záchrana tonoucího - hod 

házecího pytlíku a míče  

nádrž Kopačka, 

Toman 

Házecí pytlíky, házecí míče, 

bojky 

 

      

      

 

Veškeré aktivity proběhly dle plánu na jednotlivých stanovištích. Děti plnily úkoly a dozvěděly se spoustu užitečných věci ze života vodních 

záchranářů. Spolupráce s ostatními složkami IZS (hasiči, policie) a obcí byla na výborné úrovni. Myslím, že děcka (více než 100) prožila 

příjemné odpoledne a odcházela domů vysloveně spokojena i plna nových dojmů nejen z vodních radovánek, ale i informací o záchraně lidského 

života a majetku u vody i kdekoliv jinde.  

 

Celkem zúčastněných: cca 100 dětí a podobný počet dospělých 

 

Za LVZS se zúčastnili: 

Zdeněk Šebesta 

Martin Kopačka 

Z mládeže pak:  

Martin Toman 

Všem patří veliký dík za úspěšnou spolupráci a reprezentaci Lipenské vodní záchranné služby. 

 

v Černé v Pošumaví, 11.6.2022                                                                                                             Ing. Zdeněk Šebesta    

       


