MĚSTO VRATIMOV
POŘÁDAJÍ DEN ZÁCHRANNÝCH SLOŽEK VRATIMOV 2011 / 17. září 2011 10:00 ‐ 17:00
DYNAMICKÉ UKÁZKY
10:00 ‐ 11:00

Vystoupení dechového orchestru ZUŠ Vratimov a mažoretek ZIK ZAK. Slavnostní zahájení. Otevření výstavy z
historie SDH Vratimov v Kulturním domě.

Dynamická ukázka ‐ zásah SDH Řepiště ‐ historické vozidlo a dobové vybavení
11:00 ‐ 12:00

Ukázky z výcviku služebních koní Městské Policie Ostrava (do 13:00 na místě ‐ dotazy návštěvníků, prohlídka
koní)

Písničky a moderátor Rádia Čas, prohlídky profesionální techniky výstroje a výzbroje Hasičského záchranného
sboru MSK, Sborů dobrovolných hasičů, speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství PČR, Městské policie
12:00 ‐ 13:00
Ostrava, výklad, odpovědi na dotazy návštěvníků, hasičské soutěže pro děti, kolo štěstí, kvízy a soutěže,
laserová střelnice atd.
Ukázky z výcviku služebních psů Policie České republiky
13:00 ‐ 14:00

14:00 ‐ 15:00

Ukázka lezecké skupiny Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ‐ záchrana člověka z výšky
Ukázka sportovního požárního útoku mladých hasičů SDH Vratimov
Vystoupení mažoretek ZIK ZAK ‐ Vratimov
Ukázka zásahu historické hasičské techniky a hasičů v dobových uniformách ‐ Hasičské muzeum HZS MSK

15:00 ‐ 16:00

16:00 ‐ 17:00

Zásah SDH Vratimov ‐ dopravní nehoda, vyproštění zraněných z vraku automobilu pomocí hydraulických
nástrojů, první pomoc, ošetření záchranáři Územního střediska záchranné služby

Písničky a moderátor Rádia Čas, prohlídky profesionální techniky výstroje a výzbroje Hasičského záchranného
sboru MSK, Sborů dobrovolných hasičů, Policie ČR, Městské Policie Ostrava, výklad, odpovědi na dotazy
návštěvníků, hasičské soutěže pro děti, kolo štěstí, kvízy a soutěže, laserová střelnice atd.

STÁLÁ ČÁST PROGRAMU
10:00 ‐ 17:00
10:00 ‐ 17:00
10:00 ‐ 17:00

Prodejní stánky a stánky s občerstvením
Skákací hrad pro děti
Soutěže pro děti s hasičskou tématikou

10:00 ‐ 14:00

Technika lezecké skupiny Hasičského záchranného sboru ‐ prohlídka, výklad

10:00 ‐ 13:30

Ukázky výstroje a výzbroje Speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství PČR Moravskoslezského kraje ‐
stan pro krizové řízení, mobilní monitorovací centrum ‐ prohlídky, výklad

10:00 ‐ 17:00

Prevence Městské policie Ostrava ‐ stánek pro děti, kvízy, hry ukázky výzbroje a výstroje strážníků

10:00 ‐ 17:00

Mobilní kamerový systém Městské Policie Ostrava ‐ prohlídka, výklad

10:00 ‐ 13:30

Prevence Policie České republiky a laserová střelnice ‐ testy, kvízy a hry pro děti i dospělé zábavnou formou

10:00 ‐ 17:00

Laserová střelnice a technika obvodního oddělení PČR Vratimov

10:00 ‐ 17:00

Ukázky profesionální techniky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje

10:00 ‐ 17:00

Ukázka techniky Sboru dobrovolných hasičů Vratimov

10:00 ‐ 17:00

Historická hasičská technika a cisternové automobilové stříkačky Sborů dobrovolných hasičů Horní Datyně,
Řepiště, Sedliště, Šenov, Václavovice

14:00 ‐ 17:00

Ukázky techniky Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje, výuka postupu při první
pomoci pro veřejnost

10:00 ‐ 17:00

Ukázky techniky dopravní policie

MĚSTO VRATIMOV

