II. ROČNÍK REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE
ZDRAVOTNICKÝCH DRUŽSTEV
HUMANITÁRNÍCH JEDNOTEK ČČK
A DRUŽSTEV JUNIORŮ ČČK
- KUBÍNŮV MEMORIÁL

Seč u Chrudimi
6.-8.10.2006

Český červený kříž - Oblastní spolek ČČK Chrudim
pořádá z pověření
Úřadu Českého červeného kříže Praha
II. ročník
REPUBLIKOVÉHO KOLA
SOUTĚŽE ZDRAVOTNICKÝCH DRUŽSTEV
HUMANITÁRNÍCH JEDNOTEK ČČK
A DRUŽSTEV JUNIORŮ ČČK
- KUBÍNOVA MEMORIÁLU

6. - 8.10.2006
SEČ U CHRUDIMI

ORGANIZAČNÍ ŠTÁB
Ředitel soutěže :

MUDr. Jan Lukeš, předseda OVR OS ČČK Chrudim

Zástupce ředitele soutěže:

Anna Altrichterová, ředitelka Ú OS ČČK Chrudim

Hlavní rozhodčí:

Karel Žabka, člen registru rozhodčích a ODE

Zástupce pro věci organizační:

Ludmila Rýdlová

Hlavní maskér:

Václav Straka, člen ODE

Tiskový mluvčí:

Bc. Lukáš Pochylý

Výpočetní středisko:

Bc. Vratislav Příhoda

Ekonom soutěže:

Ing. Monika Suchá

Ubytování a stravování:

Šárka Klváčková

Vedoucí figurantů:

Zuzana Rýdlová

Vedoucí hostesek:

Lenka Klváčková

PROGRAM SOUTĚŽE:

PÁTEK 6.10.2006
´
1630 - 1900
1830 - 2000
2000 - 2100
2100 - 2145

příjezd účastníků, prezence
večeře
porada rozhodčích stanovišť
porada velitelů družstev a doprovodů

SOBOTA 7.10.2006
730 - 830
900 - 1130

snídaně
prohlídka hráze (soutěžící)
příprava stanovišť (organizátoři)
slavnostní zahájení soutěže
vlastní soutěž
řešení protestů
večeře
slavnostní vyhlášení výsledků
společenský večer, workshop družstev

1130 - 1230
1300 - 1730
1730 - 1800
1800 - 1900
2000 - 2100
2100

NEDĚLE 8.10.2006
700 - 900
do 1000

snídaně
odjezd účastníků

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SOUTĚŽE
Ubytování:
- zajištěno pro všechny účastníky přijíždějící dle závazných přihlášek v pátek
v areálu JUNIOR CENTRUM ( budova V) ve dvou a tří lůžkových pokojích
Stravování:
- od pátku (večeře) do neděle (snídaně)
- v sobotu oběd formou balíčku
- v místě ubytování je možnost zakoupení nápojů v místní hospůdce či na recepci

Doprava do místa konání:
- individuální
- cestovné bude propláceno dle platné směrnice
Další účastnící:
Pro další účastníky (náhradník, zástupce OS ČČK, řidič, fanoušek apod.) je možná
účast pouze za finanční úhradu nákladů spojených s pobytem. Cena na jednu osobu
činí 900 Kč. Cestovné nebude dalším účastníkům propláceno. Počet dalších
účastníků je nutné předem nahlásit (z důvodu zajištění stravy a ubytování).

VYBAVENÍ SOUTĚŽNÍHO DRUŽSTVA
Doporučené vybavení:
- minimálně 3 standardně vybavené zdravotnické brašny
- přikrývku pro každého člena
- osobní vybavení- pracovní oděv a pevná obuv
Zakázané zdravotnické pomůcky:
- ambuvak, kardiopumpa, AED
- tonometr, fonendoskop
- vakuové dlahy, Kramerovy dlahy a jiné
- léčiva a jiné přípravky vydávané na lékařský předpis
Proto s sebou tyto pomůcky nevozte.

UPOZORNĚNÍ PRO SOUTĚŽNÍ DRUŽSTVA

Soutěž bude psychicky a fyzicky náročná !!!

POKYNY PRO DOPROVODY DRUŽSTEV
Doprovod doprovází družstvo po trase soutěže, nesmí však družstvo předcházet
nebo jít v protisměru. Pořizování fotodokumentace či videozáznamu je dovoleno po
předchozí domluvě s rozhodčím stanoviště.
Na stanovišti se řídí výhradně pokyny rozhodčího stanoviště a hostesky svého
družstva. Není dovolen jakýkoliv kontakt s družstvem na stanovišti,
a to i mimoslovní. Porušení tohoto pokynu je důvodem k diskvalifikaci družstva.

PROTESTY A DISKVALIFIKACE SOUTEŽNÍHO DRUŽSTVA
Podávání protestů:
Protest proti bodovému hodnocení družstva rozhodčím se podává písemnou formou
na stanovišti ihned po hodnocení rozhodčích. Úmysl vznést protest oznámí velitel
družstva rozhodčímu stanoviště a zároveň řádně vyplní předem připravený formulář
protestu, který podepíše a předá mu jej. Rozhodčí, proti jehož rozhodnutí je protest
podán, doplní své stanovisko, které podepíše a tuto skutečnost zaznamená do
bodovací tabulky. Rozhodčí stanoviště doplní protest svým stanoviskem, které
podepíše a zajistí co nejrychlejší zaslání protestu hlavnímu rozhodčímu soutěže.
Nepodepsaný nebo pouze obecně vyplněný formulář nebude k řešení protestu
přijat! Na konečném řešení protestu se účastní člen družstva, který poranění
ošetřoval, velitel družstva, rozhodčí daného poranění, rozhodčí stanoviště, hl.
rozhodčí soutěže. Ten rozhodne o protestu s konečnou platností.

Důvody k diskvalifikaci družstva ze soutěže:
1.
2.
3.
4.

vynechání soutěžního stanoviště
hrubé až urážlivé chování k rozhodčím, figurantům či ostatním účastníkům
soutěže během všech tří dnů
požívání alkoholických nápojů či jiných omamných látek v průběhu soutěže
nedovolený kontakt se členy doprovodu na soutěžních stanovištích

INFORMACE
Podrobnější informace Vám rádi poskytneme na Oblastním spolku ČČK Chrudim,
Městský park 274, 537 01 Chrudim. Telefon, fax 469620318, 603 492425, e-mail
cerkrizcr@tiscali.cz.
Kontaktní osoby:
Anna Altrichterová (organizační záležitosti, média) 603492425
Šárka Klváčková (ubytování a stravování) 774617418
Informace v průběhu vlastní soutěže:
Ludmila Rýdlová 607844746
Vratislav Příhoda 777654451

PODĚKOVÁNÍ
Český červený kříž oblastní spolek Chrudim
děkuje za pomoc a spolupráci:
Krajskému úřadu Pardubického kraje
Městu Chrudim
Obci Seč
Egu Zlín s.r.o.
Povodí Labe a.s.
Chemopetrolu a.s.
HZS územnímu odboru Chrudim, stanici Seč
Policii ČR, okresnímu ředitelství Chrudim
SDH Chrudim
SDH Topol
Vodní záchranné službě, místní skupině Chrudim
Junior centrum Seč a.s.
Autobusové a minibusové dopravě Vojtěch Duba
MŠ Sv. Čecha, souboru Klíček a Klíčenky
DJ Pavlu Kašpárkovi
a
všem, kteří se na přípravách a průběhu soutěže podíleli.

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Český červený kříž je humanitární občanské sdružení působící zejména v oblasti
humanitární, sociální a zdravotní. V současné době má ČČK celkem 70.381 členů
sdružených v 1.712 místních skupinách. Ve smyslu Ženevských úmluv (dohod,
konvencí) je pomocnou organizací vojenské zdravotní služby. Jeho postavení a
hlavní úkoly jsou upraveny Zákonem č.126/1992 Sb. o ochraně znaku a názvu
Červeného kříže a o Československém červeném kříži.
Mezi jeho činnost patří zejména propagace dárcovství krve a oceňování dárců, výuka
a poskytování první pomoci, pořádání rekondiční táborů a pobytů, připravenost na
katastrofy, pátrací služba, sociální činnosti, šíření Mezinárodního humanitárního
práva, poskytování humanitární pomoci.
Kolektivními členy ČČK jsou Vodní záchranná služba, Horská služba, Svaz
záchranných brigád kynologů ČR, Skalní záchranná služba chráněné krajinné oblasti
Broumovsko, Česká speleologická společnost a Česká unie námořního jachtingu.
HUMANITÁRNÍ JEDNOTKY ČČK
Humanitární jednotky, které
jsou zřízeny téměř při všech
Oblastních spolcích ČČK, jsou
hlavním nástrojem programu
připravenosti na katastrofy. Při
řešení mimořádných událostí
zabezpečují
humanitární
jednotky zejména poskytnutí
první pomoci, ošetřovatelskou
péči - pomoc nezraněným
a ošetření lehce zraněných
osob, dále pomoc při evakuaci
osob, nouzovém ubytování
a stravování, sociální pomoc,
ošacení evakuovaných osob a v neposlední řadě sbírání, třídění a distribuci
humanitární pomoci.
Soutěže zdravotnických družstev Humanitárních jednotek mají za úkol prověřit
a procvičit nejen poskytování první pomoci, ale i v další činnosti jako je například
zajištění nouzového ubytování a stravování. Vítězně družstvo regionální soutěže
postupuje do republikové soutěže s možností postoupit až do Evropské soutěže
v poskytování první pomoci - FACE.

OBLASTNÍ SPOLEK ČČK CHRUDIM
Počátek činnosti Červeného kříže na Chrudimsku sahá do září roku l9l4, kdy zde
byly založeny Odštěpný spolek Chrudimský Ženského pomocného spolku Červeného
kříže v Království Českém (ll.září l9l4) a Odštěpný spolek Chrudimský Zemského
pomocného spolku Červeného kříže (l2.září l9l4)
V současné době má OS ČČK 844 členů ve 26 místních skupinách a cca l87
dobrovolníků. Při OS ČČK aktivně pracuje Oblastní skupina Mládeže, která má
v současné době 30 členů.
Naše činnost spočívá především ve výuce
a poskytování první pomoci, přípravě na
katastrofy, poskytujeme rozsáhlé služby
v našem sociálním šatníku, organizujeme
rekondiční tábory pro zdravotně oslabené
děti a tuzemské i zahraniční rekondiční
pobyty pro seniory, věnujeme se činnosti
se zdravotně handicapovanými občany,
zejména dětmi, mládeží a seniory
a poskytujeme další humanitární služby
na základě požadavků obcí našeho
regionu.
Úzce spolupracujeme se složkami IZS, zejména se ZZS a profesionálními
i dobrovolnými hasiči, policií ČR a městskou policií. Úspěšná je i naše dlouholetá
spolupráce s Armádou ČR a zejména Vodní záchrannou službou ČČK místní
skupinou Chrudim.
Zvláštností našeho OS ČČK je dlouhodobé přátelství a spolupráce s dětským
pěveckým souborem Klíček a Klíčenky při MŠ Svatopluka Čecha v Chrudimi, bez
kterého si neumíme představit převážnou část našich akcí. V souboru vystupují děti
ve věku 3 – l6 let, a to nejen děti zdravé, ale i jejich zdravotně oslabení či postižení
kamarádi.
Velmi si vážíme nejen podpory Krajského úřadu Pardubického kraje a Města
Chrudim, ale všech našich členů, dobrovolníků, organizací i jednotlivců, kteří nám
velkou měrou v naší činnosti pomáhají.

PARDUBICKÝ KRAJ
Pardubický kraj leží na pomezí Čech a Moravy, má rozlohou 4519 km2 a žije v něm
přes 505 tisíc obyvatel. Výhodou kraje je jeho dopravní poloha v rámci republiky.
Leží na evropském železničním koridoru spojujícím Berlín s Vídní a má mezinárodní
letiště.
Pardubický kraj má svým návštěvníkům rozhodně co nabídnout. Na jeho území leží
pět významných turistických oblastí: Pardubicko, Chrudimsko-Hlinecko, Orlické
hory, Podorlicko a Svitavsko (kraj Smetany a Martinů). Návštěvníci zde najdou
mnoho hradů, zámků a církevních památek.
Dominantou Pardubického kraje je
středověký hrad Kunětická Hora
nedaleko Pardubic. Za návštěvu stojí
i hrady Košumberk, Svojanov, Litice
a Lichnice. Také je nutné jmenovat
krásný renesanční zámek v Litomyšli
zapsaný na seznamu kulturního
dědictví
UNESCO,
kde
se
každoročně
koná
jeden
z
nejvýznamnějších operních festivalů
Evropy.
Milovníci
památek
a architektury jistě ocení zámecký areál v Moravské Třebové, zámek v Pardubicích
s dochovaným unikátním opevňovacím systémem a rokokový skvost Nové Hrady.
Pro krajinu a přírodu Pardubického kraje je typická rozmanitost a kontrasty. Reliéf se
zvedá z úrodné nížiny Polabí až k Orlickým horám a Králickému Sněžníku. Celá
oblast Králického Sněžníku, se zbytky původní vegetace a vrchovištním rašeliništěm,
byla po právu vyhlášena národní přírodní rezervací. K nejkrásnějším přírodním
lokalitám kraje patří Toulovcovy a Městské Maštale, přírodní rezervace Zemská
brána, ležící na hranicích s Polskem, malebná krajina rybníků a rákosí v okolí
lázeňského městečka Lázně Bohdaneč.
Pardubický kraj je známý chovem koní. Jejich symbolem je jeden z nejstarších
hřebčínů na světě v Kladrubech nad Labem,
jehož historie sahá do první poloviny 16.
století. V kraji se nachází celá řada
turistických jízdáren a jezdeckých klubů.
Více než stoletou tradici má v Pardubicích
nejstarší a nejtěžší dostih kontinentu Velká
pardubická steeplechase. V zámku Slatiňany
sídlí jedinečné hipologické muzeum.

V téměř každém městě Pardubického kraje naleznete muzeum nebo galerii.
K nejvýznamnějším patří Východočeské muzeum v Pardubicích. Celoevropský
význam má chrudimské Muzeum loutkářských kultur. Objekty lidové architektury si
můžete prohlédnout především ve skanzenu na Veselém kopci u Hlinska. Ojedinělým
způsobem představuje českou historii rozsáhlé Muzeum řemesel v Letohradě. Zcela
jinou tématikou se zabývá Muzeum československého opevnění, které se nachází
přímo v jedné z jeho pevností – v tvrzi zvané Bouda.

CHRUDIM
Chrudim je jedno z nejstarších měst
ve východních Čechách. V 7. a 8.
století se podle řeky Chrudimky
usídlili první Slované a začátkem
ll.století založili Přemyslovci na
ostrohu nad řekou dřevěné hradiště.
První písemná zmínka byla
objevena z období před rokem
l276, kdy je královskou listinou
založeno město Chrudim – v té
době již kamenné s pevnými
hradbami.
Dominantu města tvoří kostel Nanebevzetí Panny Marie a řada dalších památek.
Městské památkové zóny jsou dokladem dlouhé historie. V Mydlářově domě je dnes
umístěno Muzeum loutkářských kultur.
Chrudim je městem žijícím každodenním dynamickým rytmem
s radostmi i starostmi jeho obyvatel, s ulicemi někdy až příliš
zaplněnými auty, ale také s tichými zákoutími, parky
a procházkovými
trasami
kolem
řeky
Chrudimky
a revitalizovaného toku bývalého mlýnského náhonu. K posezení
tu vybízí množství stylových restaurací, kavárniček a hospůdek,
které se jako mávnutím kouzelného proutku vylouply ve starých
měšťanských domech, v jejich sklepeních a zahrádkách u hradeb.

Chrudim je příjemným místem, které stojí za to navštívit. Skýtá pestrou mozaiku
atraktivních příležitostí pro široké spektrum návštěvníků, kteří hledají zábavu
i poučení, sport i kulturu, historii i současnost.

OBEC SEČ
Známé rekreační centrum Seč leží na
řece Chrudimce na jihozápadním úpatí
CHKO Želené hory. První písemná
zmínka o Seči pochází z roku 1318. Od
roku 1499 je doloženo jako městečko.
Kostel sv. Vavřince je renesanční, byl
však v 17. století přestavěn. Renesanční
je rovněž zámek s portálem z roku 1610,
ve kterém nyní sídlí obecní úřad.
Zajímavostí je též hřbitovní kaple sv.
Štěpána ze 14. století. V současné době
v Seči trvale žije přibližně 1700
obyvatel. V letní sezóně se však
promění v rušné rekreační centrum.
Údolní nádrž o objemu 22 miliónů m3 a rozloze 220 ha byla postavena v letech 19251934. Jejím účelem je nejen ochrana před povodněmi, ale má i vodárenské
a rekreační využití. Zděná hráz je 42 metrů vysoká a 165m dlouhá.
Nad přehradou se nachází zříceniny dvou hradů, Oheb a Vildštejn. Oba byly
postaveny ve 14. století, záhy však byly opuštěny. Okolí hradu Oheb je vyhlášeno
přírodní rezervací s výskytem velkého počtu plžů a měkkýšů.

¨

Poděkování patří

MĚSTO CHRUDIM

PARDUBICKÝ KRAJ

Generální mediální partner

Mediální partneři

OBEC SEČ

