
 
                                                                                             

   
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, vážení učitelé, 
 
obracíme se na Vás s nabídkou možnosti zúčastnit se již 6. ročníku soutěže Arakiada -  
Mladý Posluchovský záchranář. Soutěž tříčlenných hlídek žáků 7. - 8. tříd ZŠ v laické první 
pomoci, záchranářský a dalších dovednostech. 

V letošním roce společnost Arak o.p.s. pokračuje ve spolupráci s FTK UP Olomouc a soutěž 
bude i letos podporována projektem KLIKO. 
 
Hlavní organizátor akce:  Arak o.p.s. 
  
Spolupracující organizace: 
Nadšení moravští záchranáři,z.s., FTK UP Olomouc projekt KLIKO, SZŠ a VOŠz Olomouc, 
Sdružení studentů stomatologie ČR, JK GRANDE z.s. Posluchov, obec Hlubočky útvar, ZP 
VOZP ČR pobočka Olomouc  a další.  
 

Popis projektu: 
 

6. ročník soutěže Mladý Posluchovský záchranář je součástí projektu MANDALA 
společnosti Arak o.p.s. Tento projekt byl v předchozích 9.ti letech zařazen mezi významné 
projekty Olomouckého kraje. 
 

Každoročně nezisková společnost ARAK o.p.s. připravuje a zajišťuje tuto soutěž. Díky 
naším partnerům, podporovatelům a sponzorům se nám daří dlouhodobě udržet kvalitu 
soutěže a její zajištění s velmi vysokým standardem. Soutěžící mají zajištěno:  
 
 

• Školící den na FTK AC BALUO + samotná soutěž na Posluchově 
• regulerní soutěžní klání a úkoly, které připravují záchranáři, lékaři a další specialisté  
• dále mají k dispozici zázemí, toalety,  
• odvoz a dovoz na soutěž z města Olomouce, 
• pitný režim a oběd 
• hodnotné ceny 
• prostory v okolí ranče na Posluchově s možností prohlídky chovu koní 
• zapojení vozidel hasičů a záchranky, materiál na maskování ran, další spotřební 

materiál, 
• přístřešky pro deštivé počasí, 
• a další benefity. 



 
                                                                                             
 
Z výše uvedených důvodů náročnosti přípravy akce (především ekonomické), je stanoveno 
startovné ve výši 1 000,- Kč na družstvo.  

 
Vzhledem k celkovým nákladům na soutěž a edukační přínos - dopad, který soutěž má, 

věříme, že to vyváží tento drobný příspěvek . Školy, které jsou v projektu FTK KLIKO mají 
startovné zaplaceno (pokud by však chtěly a měly možnost přispět, uvítáme startovné od 
nich). 
 
Kapacita soutěže pro rok 2019 je 15 týmů a z toho 6 míst je rezervováno pro školy v rámci 
projektu KLIKO. O přihlášení do soutěže rozhodne den a čas přijetí Vaší závazné přihlášky.  
  
Termín přihlášení je do: 28.2.2019. 
Přihlášky posílejte na email: arakiada2019@arakops.cz 
Platby startovného posílejte prosím na účet 
číslo: 

43-6286950227/0100 

Akce bude realizovaná v termínech:  
12. 4. 2019 nácvik dovedností v Aplikačním centu 

BALUO při FTK UP Olomouc – Neředín: délka 
trvání kurzu  cca 8.00-12.00 

14. 6. 2019 samotná soutěž v okolí obce  Posluchov - 
(délka trvání soutěže pro žáky je 8.00-14.00)  

 

O soutěži: 

Soutěž Mladý Posluchovský záchranář se vyprofilovala v posledních 5 letech jako 
druhá stěžejní aktivita společnosti Arak o.p.s. Jde o soutěž tříčlenných družstev žáků 7. - 8. 
tříd s tématikou první pomoci pro laickou veřejnost, školenou špičkovými profesionály a 
doplněnou dalšími potřebnými dovednostmi v přírodě. Žáci plní v daném časovém limitu na 
patnácti stanovištích bodované úkoly. 
 

Přínos soutěže spočívá v rozvoji vědomostí a dovedností žáků a učitelů v oblasti laické 
první pomoci a branné výchovy na úrovní základního školství v  Olomouckém kraji. 
Nezanedbatelnou skutečností je i praktický přínos získaných znalostí a dovedností pro 
veřejnost (viz níže: medializovaná událost z roku 2016) 
 
Polední stravování zajištěno. Žáci svačinky vlastní. 
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Věříme, že i vaše škola se aktivně zapojí do této soutěže, která každým rokem získává 
vyšší úroveň. Děti mohou díky jejímu absolvování úspěšně zvládnout záchrannou situaci, se 
kterou se mohou setkat v každodenním životě. 
 

V případě nejasností mne neváhejte kontaktovat:  MUDr. Ladislav Korotvička - hlavní 
organizátor akce, mobil:775 199 174 zástupce Mgr. Michal Půža mobil:608 962 004 

Po přihlášení obdržíte bližší informace 

Za spolupráci děkujeme 
S pozdravem      
MUDr. Ladislav Korotvička  MUDr. Michaela Tomaščiková Mgr.Michal Půža 
ředitel Arak o.p.s. Dagmar Majerová FTK UP Olomouc   
arakiada2019@arakops.cz   CMTF UP Olomouc 
 
 
Příloha: Přihláška do soutěže 
 

 

 

Další výstupy z akcí Arak o.p.s. na stránkách : www.arakops.cz 


