
Městská policie
Český Krumlov

připravila opět na letošní prázdniny 
pro žáky 4. až 7. tříd základních škol

Policejní  akademii

Pro zájemce jsou kromě nutného proškolení ze základních 
právních předpisů, zacházení se zbraní a ostatními donucovacími 
prostředky a první pomoci připraveny i praktické střelby na střelnici. 

Děti si budou moci vyzkoušet v praxi police jní práci na ulici, 
ověřit si, jak jsou tělesně zdatné i jak by dokázaly obstát v některých 
krizových situacích.

Kolik se během kurzu naučily si ověří při závěrečném testu. Ti, 
kdo v něm obstojí, dostanou na závěr Osvědčení mladého strážníka.



Náplň jednotlivých dnů bude upřesněna. Cílem akce je 
seznámit děti s oblastí zajišťování bezpečnosti v České 
republice a se složkami, které se na zajišťování podílejí. Děti 
si některé věci vyzkoušejí a pod vedením instruktorů 
jednotlivých organizací se naučí mnoha praktickým 
dovednostem. 

Rámcová náplň:

- úvod do zákona o obecní policii, praktický výkon služby ve 
městě, sebeobrana

- doprava: proškolení z předpisů, jízda zručnosti, jízda na 
dopravním hřišti, test; nejlépe vlastní kolo a přilbu, 
případné zapůjčení kola domluvit předem

- střelby, základy topografie, výcvik první pomoci a další 
program 

- přezkoušení z tělesné zdatnosti, osvojených znalostí, výkon 
služby ve městě, 

-  návštěva hasičské stanice a stanice záchranné služby

Sraz vždy v 8:30 hod na náměstí Svornosti před radnicí, 
předpokládaný konec kolem 15:00 hod s výjimkou 
střeleb a výletu s přespáním pod širákem na Třísov.

Hotový program akce s rozpisem na jednotlivé dny dostanou 
rodiče přihlášených dětí s propozicemi a dalšími 
potřebnými doklady před prázdninami

ÚČAST  NA  AKCI  ZDARMA
PŘIHLÁŠKA POLICEJNÍ AKADEMIE 2010

Jméno a příjmení ..............................................................................

Datum narození ..............................................................................

Adresa ..............................................................................

Telefon / e-mail na rodiče ..................................................................

Označte vybraný turnus: 1.   TURNUS
(nehodící se škrtněte)

2. TURNUS

V případě, že zvolený termín už je zaplněn, mám zájem o druhý termín
(nehodící se škrtněte)

ANO NE

V případě, že oba termíny budou obsazené, chci být dodatečně 
kontaktován/a, jestliže se některý termín uvolní (nehodící se škrtněte)

ANO NE

Podpis rodičů / zákonných zástupců :

Přihlášky zašlete na adresu Městská policie prevence, Svornosti 1, Český  
Krumlov, 381 01  nebo  na  e-mail      pavel.pipal@mu.ckrumlov.cz. 
Můžete je také vhodit do některé ze schránek důvěry nebo odevzdat na  
služebně městské policie na nám. Svornosti 1.
Bližší informace na tel.č.  777 589 932 nebo  pavel.pipal@mu.ckrumlov.cz

Místa budou obsazována podle pořadí došlých přihlášek.




