
    
    

     JUNÁK – SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR 
  OKRES TÁBOR 

 
 
 
Sestro, bratře. Zajímá Tě zdravověda, potřebuješ oprávnění, abys mohl (a) pracovat jako 
zdravotník na letním táboře?  Nebo chceš být připraven  na nelehké životní situace, ve kterých 
půjde někomu o život ?  Pokud ano, určitě nepřehlédni tuto nabídku. 
 

Okres Tábor pořádá 3 víkendový          ZDRAVOTNICKÝ KURZ 
a to v následujících termínech: 24.10. – 26.10. 2008 – 1. víkend, 7.11. – 9.11. 2008 – 2. 
víkend, 28.11. – 30.11. 2008 - třetí víkend včetně zkoušek. Místem konání kurzu je 
Tábor, většina kurzu bude probíhat na základně „Lužnická plovárna“ (Na Bydžově 3008 – 
nedaleko od Obchodního učiliště). 
 
Co Ti na kurzu nabídneme? Množství přednášek a praktických cvičení z oboru zdravověda 
a  první pomoc, dále se dozvíš, jaké jsou povinnosti táborového zdravotníka, zvládneš 
záchranu tonoucího s praktickým cvičením v bazénu a mnohé další. Součástí kurzu bude i 
exkurze u ZZS a HZS. Úspěšní absolventi získají skautskou kvalifikaci ZDRAVOTNÍK 
ZOTAVOVACÍCH AKCÍ. Můžeš se těšit na odborníky z praxe, jako je MUDr. Slabý – 
ředitel ZZS JČK, a další. 
 
Jaké jsou naše požadavky? Podmínkou pro účast je věk minimálně 18 let v poslední den 
kurzu. Podmínkou absolvování kurzu je účast na všech částech kurzu a úspěšné složení 
písemné a praktické závěrečné zkoušky.  
 
Kolik za to? Cena kurzu je stanovena na 400 Kč, v této částce je zahrnut materiál na kurz, 
příručka první pomoci, kterou obdrží každý účastník, vstup do bazénu a také ubytování pro 
mimotáborské účastníky. V ceně kurzu jsou zahrnuty i sobotní obědy a svačiny. 
 
Chci se přihlásit! Není nic jednoduššího. Vyplň přihlášku přiloženou k tomuto letáku a 
odešli poštou na adresu: Václav Růžek, Jeronýmova 1668 Tábor, 39002. Přihlásit se je možné 
i elektronicky, el.verzi přihlášky najdeš na http://sirokko.junak-tabor.com v sekci 
Zdravotnický kurz. Po přihlášení obdržíš upřesňující informace o kurzu. 
 
 Podmínkou zapsání do kurzu je zaslání účastnického poplatku 400 Kč na účet ORJ Tábor: 
701828329/0800, jako variabilní symbol použij své rodné číslo. Dokud k nám Tvoje platba 
nedorazí, není možné Tě považovat za účastníka a Tvé místo by mohl získat někdo jiný. 
Kapacita kurzu je 20 lidí, proto s přihlášením a platbou, prosím, neotálej a přihlas se hned! 
 
Něco mi není jasné.. Pokud budeš mít jakékoli další otázky, neváhej kontaktovat Václava 
Růžka – Vášku: 777948322, varuz@centrum.cz . Další informace o kurzu najdeš na 
http://sirokko.junak-tabor.com v sekci Zdravotnický kurz.  Těšíme se na Tebe!  


