Všechno začalo touhle pozvánkou,
a tak jsme z žáků 8. třídy vybrali 10 soutěžících a jeli jsme na první ročník soutěže Integrovaného
záchranného systému, v němž soutěžící prokazovali své vědomosti i pohybové dovednosti celkem ve
dvaceti bezpečnostně branných disciplínách.
Každý z deseti soutěžících musel prokázat své znalosti v písemných testech, odpovídat na
slovní otázky, plnit celou řadu pohybových aktivit. Hodnotily se individuální znalosti, schopnosti a
kolektivní spolupráce v těchto disciplínách:
 Příprava občanů k obraně státu
Vojáci nás testovali z našich znalostí o armádě ČR. Zážitkem potom pro nás a
odměnou bylo to, že jsme se nejen dověděli celou řadu zajímavostí o BVP (zkratka pro
bojové vozidlo pěchoty), ale obě vozidla lehké i těžké BVP jsme si mohli osahat zvenku
i prolézt zevnitř.
Na dalším stanovišti nám předvedli různé střelné zbraně, které používá naše armáda
(pistol, tři typy útočné pušky Bren vyrobené v uherskobrodské zbrojovce i starší typ
odstřelovací pušky, lehký kulomet). Zbraně nám vojáci půjčili, a pak měli problém
dostat je od nás zpátky.










Výborně se nám vedlo při střelbě ze vzduchovky a také v hodu granátem na cíl.
Škoda bodů, které jsme ztratili v pohybově rychlostní štafetě – disciplína složená z kotoulu,
běhu pneumatikami, běhu se zátěží (2x5kg) kolem kužele a zpět totéž. Škoda, že jsme časový
limit překročili možná i kvůli špatnému počasí a kluzkému terénu, a byli jsme penalizováni.
Ochrana člověka za mimořádných událostí
Hasiči zkoušeli naše znalosti o HZS. Tady nám určitě pomohla naše spolupráce s HZS ve Zlíně
a projekt HASÍK. Byli jsme skvělí.
Osobní bezpečí
Naše vědomosti o policii byly opět odměněny seznámením se s policejním zásahovým
vozidlem, které jsme si důkladně prohlídli zevnitř. Vyzkoušeli jsme si, jak funguje policejní
vysílačka, rádio, výstražné zvukové houkačky.
Celní správa
V této disciplíně jsme se dověděli, co všechno spadá pod správu celníků. Jsou to nejen cla a
daně, ale také kontroly na dálnicích, pašeráci a běženci, drogy, obchod se zvířaty a vzácnými
rostlinami a mnoho dalších úkonů. Viděli jsme celou řadu padělaných výrobků, které se
k nám pašují přes hranice – značkové zboží – botasky, oblečení, kosmetika, elektronika.
Celníci nás učili rozlišovat padělky od originálů a Denise přitom málem zaměnili její značkový
mobil za padělek
. Viděli jsme vypreparované kožešiny z vlka a opice, vyčiněné kůže
z kobry a hady naložené v alkoholu, krokodýlí boty, sloní kly a spoustu dalších zabavených
exponátů.
BESIP
Test dopravní výchovy byl za plných 10 bodů ke spokojenosti porotce pana Dřevojánka, který
nás hned poznal a byl na nás hrdý, poněvadž je našim lektorem na dopravním hřišti
v Malenovicích. Trošku jsme někteří ztratili při jízdě zručnosti. Bez ztráty bodu projela jen
Terka Rachůnková.
První pomoc
Všichni jsme si vyzkoušeli resuscitovat „Andulku“. Ačkoli jsme byli výborní, Andula neobživla
ani s použitím elektrostimulátoru.
Velmi dobře si vedli v korunách stromů v lanoví Matyáš s Viktorií, zatímco ostatní se
seznamovali s výstrojí horské záchranné služby a odpovídali na dotazy, jak se zachovat při
lavinovém závalu.
Výkony všech soutěžících hodnotili profesionální odborníci všech složek IZS – policie,
vojáci, hasiči, záchranáři, celníci. Již samotné setkání , bezprostřední komunikace a
fotografování s nimi, bylo pro nás úžasným zážitkem.
Ukázka činnosti jednotlivých složek IZS na závěr byla pak pro nás odměnou za celým
dnem. Viděli jsme simulovaný zásah hasičů a záchranky při autonehodě. Aby zachránili
zraněnou a zaklíněnou řidičku, museli ji hasiči před našima očima vystříhat z auta
pneumatickými nůžkami, záchranáři ošetřit poraněnou páteř a transportovat.
Ve druhé ukázce, která nás nadchla, nám vojáci předvedli ukázky bojového umění MUSADO.
A do třetice nás celní pes přesvědčil, že cigarety, zakázané léky a jiné pašované zboží dokáže
stoprocentně vyčenichat.
Celý den byl velmi pestrý, zajímavý, naučný a náročný pro soutěžící, organizátory,
paní starostku Popovic a všechny zúčastněné složky.
Přestože to byl 1. ročník a počasí nám moc nepřálo, máme jediné hodnocení pro všechny:
SUPER!!!

A jak obstála v konkurenci 20 soutěžních družstev z 10 škol naše ZŠ Velký Ořechov?

3. místo
SKVĚLÉ!!!
Gratuluji Kristýně Kašíkové Markétě Mastešové, Denisi Vaškůjové, Terezii Rachůnkové, Anetě
Postupkové, Viktorii Lukášíkové, Natálii Horenské, Janu Dedíkovi, Radimu Knapovi a Matyáši
Navrátilovi.
Paní učitelce Miriam Vandové děkuji za pomoc při přípravě soutěžících.
Mgr. Miroslava Balajková

