
Bezpečně na horách s Horskou službou 
v Galerii Harfa Praha 

12.-13.12.2010  

Sportovně zábavná vzdělávací akce pro veřejnost a školy 



Propozice: 
 
• dvoudenní sportovně zábavná vzdělávací akce HS pro školy a veřejnost  
• datum konání:   12.12.2010 12:00 – 19:00 
  13.12.2010 09:00 – 15:00 
• místo konání – obchodní centrum Galerie Harfa Praha 
• patron a moderátor akce – Mgr. Alena Zárybnická 
• odborný komentátor akce náčelník – ředitel Horské služby ČR Mgr. Jiří Brožek 
        a reprezentant ČR v akrobatickém lyžování Lukáš Vokatý 
• přednášky – odborné, krátké, o pobytu s dětmi na horách, prevence, 

adaptace v prostředí, vše spojené se soutěžemi o ceny 
• ukázka práce záchranářů Horské služby , psovoda, slaňování 
• zapojení veřejnosti do ukázky záchrany – první pomoci ČČK, resuscitace, 
• prohlídka vybavení záchranného vozu Horské služby a další techniky 
• sportovní aktivity pro veřejnost – trampolíny, slick-line, ADBT, 
• celá akce se bude promítat v reálném čase na obří obrazovku SCREEN 21  
• VIP HOSTÉ na krátkou talk show s veřejností a podpisová akce: 
• trampolínářka Zita Frydrychová, letecký akrobat Jan Rozlivka,  cestovatel 
Vašek Sůra, slepý horolezec Jan Říha 
• společně bude probíhat projekt „V pohybu“ na podporu sbírkového konta 

Pomozte dětem! 



Program neděle 12.12.2010: 
6:00 - 8:00 
Příprava pro akci v místě OC, vybudování stanovišť zábavných a sportovních, ozvučení.(noc pátek – sobota) 
12:00 – 13:00  
Zahájení akce společně s vedením HS ČR, ukázka záchranné činnosti členů HS, představení aktivit volně probíhajících 
po celou dobu akce, aktivity spojené s maskotem Horské služby – Jetíkem – s věcnými cenami pro veřejnost. 
13:00 – 13:20  
Trampolínová show reprezentantů ČR za komentování Lukáše Vokatého speciálně pro děti  „Klauni“. 
13:20 – 14:00  
Povídání s HS, ukázky první pomoci ČČK, ošetření, „Bezpečný návrat z hor“ promítání na obří obrazovku SCREEN 21 
14:00 – 15:00 
Beseda s členy Horské služby o první pomoci v horách, jak se chovat při úrazu, FIS pravidla chování na sjezdovkách   
Povídání s HS, ukázky první pomoci ČČK, ošetření, „Bezpečný návrat z hor“ promítání na obří obrazovku SCREEN 21 
15:00 – 15:15 
Trampolínová show „Kosmonauti“ 
15:15 – 16:00 
Povídání s HS, ukázky první pomoci ČČK, ošetření, „Bezpečný návrat z hor“ promítání na obří obrazovku SCREEN 21 
16:00 – 16:20 
Ukázka záchranné činnosti členů HS, psovod, Tyrolský traverz,  
16:20 - 17:30 
Povídání se Zitou Frydrychovou, Janem Rozlivkou  a Vaškem Surou o bezpečnosti ve sportu, v horách, podpisová akce. 
17:30 – 18:00 
Trampolínová show „Ski&Snowboard“.  
18:00 – 18:15 
Beseda s členy Horské služby o první pomoci v horách, jak se chovat při úrazu, FIS pravidla chování na sjezdovkách  



Program neděle 12.12.2010: 
18:00 - 19:00 
Losování celodenní soutěže o ceny partnerů akce „Bezpečně na horách s Horskou službou“, sestřihy z akcí na obří 
obrazovce SCREEN 21 podpořených v létě Horskou službou – „CZECH SPORT AIRCRAFT s Kuřetem do oblak 2010“ 
Trampolínová show na závěr „Klauni“ 
19:00 
Závěr akce 
 



Program „Školy“ pondělí 13.12.2010: 
 
Program bude probíhat zahájením u hlavní stage,  přivítáním, představením programu ukončené krátkou ukázkou 
záchranné práce Horské služby a přednáškou s použitím obří obrazovky SCREEN 21. – max. 20 minut 
Dalších 40 minut bude pro absolvování 7 stanovišť. 5 stanovišť je zábavných s naučnou tématikou na bezpečnost. 
2 stanoviště jsou ČČK na ukázku resuscitace a ukázka zastavení a ošetření masivního krvácení. 
Za celý den je možné provést ukázkami maximálně 5 skupin po maximálním počtu 100 dětí na skupinu při 
hodinovém programu. Po celou dobu bude probíhat promítání filmů Horské služby na obří obrazovce SCREEN 21. 
 
 
Časový harmonogram: 
8:45 – 9:00 1. SKUPINA 
Příchod 1. skupiny před hlavní vchod od Ocelářské ulice. Vyzvednutí – Lukáš Vokatý a přesun k hlavní stage, předání 
soutěžních kartiček. 
9:00 – 10:00 AKCE 
10:00 – odevzdání soutěžních kartiček a vylosování 5 výherců. Do 10:15 odchod z Galerie Harfa. 
 
10:00 – 10:15 2. SKUPINA 
Příchod 2. skupiny před hlavní vchod od Ocelářské ulice. Vyzvednutí – Lukáš Vokatý a přesun k hlavní stage, předání 
soutěžních kartiček 
10:15 – 11:15 AKCE 
11:15 – odevzdání soutěžních kartiček a vylosování 5 výherců. Do 11:30 odchod z Galerie Harfa. 



Program „Školy“ pondělí 13.12.2010: 
 
Časový harmonogram: 
11:15 – 11:30 3. SKUPINA 
Příchod 3. skupiny před hlavní vchod od Ocelářské ulice. Vyzvednutí – Lukáš Vokatý a přesun k hlavní stage, předání 
soutěžních kartiček. 
11:30 – 12:30 AKCE 
12:30 – odevzdání soutěžních kartiček a vylosování 5 výherců. Do 12:45 odchod z Galerie Harfa. 
 
12:30 – 12:45 4. SKUPINA 
Příchod 4. skupiny před hlavní vchod od Ocelářské ulice. Vyzvednutí – Lukáš Vokatý a přesun k hlavní stage, předání 
soutěžních kartiček 
12:45 – 13:45 AKCE 
13:45 – odevzdání soutěžních kartiček a vylosování 5 výherců. Do 14:00 odchod z Galerie Harfa. 
 
13:45 – 14:00 5. SKUPINA 
Příchod 5. skupiny před hlavní vchod od Ocelářské ulice. Vyzvednutí – Lukáš Vokatý a přesun k hlavní stage, předání 
soutěžních kartiček 
14:00 – 15:00 AKCE 
15:00 – odevzdání soutěžních kartiček a vylosování 5 výherců. Do 15:15 odchod z Galerie Harfa. 
15:30 – sklízení stanovišť 
 



Trampolína:    Eurotramp profi (3x5x1,1 m) 
Systém ADBT:    Přenosný aluminiový  
 
Rozměry konstrukce ADBT: 
Výška:    11 m  
Šířka:    6 m 
Délka:    8 m 
 
Rozměry pro umístění ADBT: 
Šířka:    10 m 
Délka:    10 m  
Nutno umístit v úplné rovině. 
 
Celý systém je postaven a připraven k akci do 2 hodin. 
Vybaveno bungee lany, kladkami, certifikovanými sedáky Singingrock,  
speciálně vyrobené pro systém ADBT. 
Systém je kompletně připravený k použití pro tréninkové účely reprezentace 
České republiky v Akrobatickém lyžování i pro komerční využití veřejností. 
    



Trampolínová show 
Tým mistrů ČR ve skocích na trampolíně předvádí ve své show několikásobná 
salta a to dle přání zadavatele např. v oblečení ve firemních barvách. 
Ski and snowboard show, synchronizované skákání, originální vystoupení dle 
návrhu tématu zadavatele: klaunská show, nindža show, kosmonauti, 
ski&snowboard show 
 
Trampolínový tým pod vedením trenéra reprezentace ČR ve skocích  
na trampolíně Ing. Miroslava Patrmana předvádí dvojná i trojná salta  
v kombinaci s několika vruty.  
Členem týmu je i naše olympijská naděje pro Londýn 2012 Zita Frydrychová 
 



Zajištění akce ze strany Horské služby: 
 
• Pracovníci:  
• 8 záchranářů z HS 

 
• Aktivity: 
• Tyrolský traverz – lanovka – transport přes „údolí“  
• Spouštění na laně – Evakuace – pro veřejnost 
• Malá lanovka pro možnost vožení dětí 
• Transportní a záchranné prostředky HS – ukázka 
• Stanoviště se zdravotním materiálem – děti budou moci si sami vyzkoušet jak např. ošetřit  
• řeznou ránu + soutěže 
• ukázka práce záchranné práce psovoda se psem HS  
 
• Technika: 
• Vozidla HS – sanitní záchranné vozidlo HS, sněžný skútr, čtyřkolka 

 



Partneři akce: 



Email:   l.vokaty@dfinance.cz 
Mobil:   +420 608 323 626 

www.dfsports.cz 

+420 577 775 001 
D Finance a.s.                 
Podzámčí 757                 
761 63 Napajedla    

Zadavatel akce: 

Promotér akce: 

Ve spolupráci s: 


