
 

Financováno z rozpočtu MSK,  
projekt Kolektiv, nejen třída (dotační oblast Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových  

projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2018/2019), 
výše použitého příspěvku: 1 500 Kč 

 

I. KREVNÍ CENTRUM OSTRAVA + VŠB 

Čas exkurze: KC 9:00-9:45, VŠB 10:00-12:00 

Sraz: na zastávce autobusu Havířov, Město, Střed v 7:50 

Cesta tam: odjezd autobusem z Havířova 8:00 (výstup na zastávce Fakultní nemocnice) 

Cesta zpět: odjezd zpět do Havířova v 12:31 (přímý autobus) 

S sebou: přezůvky (KC), peníze na dopravu tam a zpět cca 70Kč/ osoba  

Počet účastníků: max. 25 

 

Anotace: 

9:00 – 9:45 Navštívíme jedno z největších transfuzních center v ČR (v areálu Fakultní 
nemocnice). V rámci exkurze se dozvíte, za jakým účelem lze krev či plazmu darovat. Dozvíte 
se, kdo je vhodným dárcem, jaká jsou práva dárce, nebo také jaké jsou způsoby darování 
krve. Jedná se o velmi zajímavou exkurzi, která proběhne v místě krevního centra při Fakultní 
nemocnici v Ostravě. 

10:00 – 12:00 Prohlídka areálu VŠB s průvodcem včetně laboratoří a odborných učeben. 

 

VHODNÉ pro zájemce o studium na VŠB 
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II. HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR HAVÍŘOV 

Čas exkurze: 9:00 – 12:00 

Sraz: 8:50 před hasičskou stanicí na ul. Karvinská, rozchod tamtéž 

Počet účastníků: max. 25 

 

Anotace: 

V rámci exkurze se seznámíte s náročností práce hasičů, prohlédnete si zázemí hasičské 
zbrojnice a různé typy zásahových vozů. 
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III. CENTRUM DROGOVÉ POMOCI HAVÍŘOV 

Čas besedy: 9:00 – 12:00  

Místo konání: Kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené závislostmi, ul.Hřbitovní, 
Havířov-Šumbark 

Sraz: 8.50 před centrem (jede tam např. autobus č. 416), rozchod tamtéž 

Počet účastníků: max. 15 

 

Anotace:  

V rámci exkurze navštívíme Centrum drogové pomoci Havířov, prohlédneme si jeho zázemí, 
seznámíme se s jeho činností. Hlavní náplní exkurze bude beseda na téma Hra na hraně – 
gamblerství. 
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 IV. SEBEOBRANA 

Čas konání: 7:55 – 10:15 

Sraz: 7:40 SPŠE Havířov – nachystání tělocvičny (po skončení akce úklid náčiní) 

S sebou: sportovní obuv a oděv 

Počet účastníků: max. 25 

Lektor: komisař PhDr, Martin Pastrňák 

 

Anotace:  

Členové Městské policie Havířov nás v rámci dvouhodinového bloku seznámí se základy 
sebeobrany, které si také budeme názorně zkoušet. 
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V. HORSKÁ SLUŽBA 

Sraz: 7:35 na vlakovém nádraží Havířov   

Doprava: vlakem do Mostů u Jablunkova (odjezd vlakem v 7:46, přestup v Českém Těšíně, 
příjezd do Mostů u J. v 8:54), poté pěšky na chatu Skalka cca 1 hod., zpět stejnou cestou 
(odjezd vlakem z Mostů u Jablunkova ve 13:06, příjezd do Havířova 14:07) 

S sebou: cca 120 Kč na vlak (pravděpodobnost slevy v případě zakoupení hromadné 
jízdenky), vhodný sportovní oděv a obuv 

Počet účastníků: max. 25 

Lektor: Ing. Pavel Svoboda 

V případě nepříznivé předpovědi počasí bude akce s náhradním programem (v režii 
p. Kadlecové) s předstihem přesunuta do budovy SPŠE. 

 

Anotace:  

Prezentace na Chatě Skalka (Velký Polom) - ukázky techniky, záchranářských prostředků. 
Dále bude připraveno stanoviště, kde si studenti prakticky vyzkouší první pomoc, fixaci 
vakuovými dlahami, vyproštění z nepřístupného terénu, transport. Prezentace  záchr. 
činnosti a záchr. akcí  + filmové ukázky z pohybu v horách (celý program na cca 2-3 hod.) 

 

 

SPOJENO S KRÁTKOU TÚROU NA CHATU SKALKA A ZPĚT 

– PRO FYZICKY ZDATNĚJŠÍ 
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VI.  155 

Čas exkurze: 9:00 – 10:30 

Sraz: 8:20 na vlakovém nádraží v Havířově, rozchod tamtéž 

Doprava: Sp 1610 v 8:33 z Havířova do zastávky Ostrava-Stodolní, zpět Sp 1613 v 11:00 

S sebou: peníze na vlak – cca 60 Kč 

Místo konání: centrála 112 v Ostravě, ul. Nemocniční 11 

Počet účastníků: max. 25 

Kontaktní osoba: pan O. Jarolím 

 

Anotace:  

Exkurze pracoviště 155 v budově centrály 112 + ukázka první pomoci. 
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VII. POLICIE ČR + KREVNÍ CENTRUM HAVÍŘOV 

Čas exkurze: 9:00 – 10:30 Policie ČR, 11:00 – 11:40 KC Havířov 

Sraz:  8:50 na ul. Karvinská, před služebnou Policie ČR  

Počet účastníků: max. 25 

Kontaktní osoba: p. Skulina – Policie ČR, p. Geryková - KC 

 

Anotace:  

V rámci exkurze se studenti podívají na služebnu Policie ČR a seznámí se blíže s náplní práce 
policistů.  

Poté se přesunou do centra města, kde se podívají do krevního centra a zjistí, jaká je jeho 
činnost. 
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VIII. AUTOŠKOLA POLLAK  

Čas: 8:30 – 12:00 

Místo konání: Autoškola Pollak Havířov, ul. Moskevská 

Sraz: 8:20 na ulici Moskevská, rozchod tamtéž 

Počet účastníků: max. 30 

 

Program: 

8:30 - 9:00  zahájení programu na učebně, seznámení studentů se základními pravidly 
provozu na pozemních komunikacích v ČR, jejich význam, postihy za nedodržování, pravidla 
pro cyklisty a chodce, zapojení studentů do řešení dopravních situací, apod., 

9:00 - 10:00 představení moderních výukových autotrenažérů a mototrenažéru s možností 
vyzkoušet si jízdu na trenažérech, 

10:00 - 10:30 čas na diskuzi a krátkou pauzu, 

10:30 - 12:00 předvedení výcvikových motocyklů, osobních, nákladních vozidel a autobusu, 
čím vším musí být vybaveny, kdo může získat řidičský průkaz na danou skupinu vozidel (tato 
část se bude konat venku nebo v případě nepřízně počasí ve venkovní hale). 

 

POUZE PRO STUDENTY,  

KTEŘÍ ZATÍM NEMAJÍ ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ 
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IX. VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 

Čas: začátek v 9:00 (doba trvání cca 2,5 hod.) 

Sraz: 8:20 na autobusové zastávce Havířov, Nám. Republiky 

Místo akce: Těrlická přehrada 

Doprava: autobus č. 402 v 8:29 ze zastávky Havířov, Nám. Republiky, vystoupit na zastávce 
Albrechtice, vodojem – pěšky dolů k přehradě 

S sebou: peníze na dopravu 24 Kč, popř. Odisku 

Počet účastníků: max. 25 

 

Anotace:  

Seznámení se s fungováním vodní záchranné služby Těrlicko + základy první pomoci. 
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X. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 

Čas besedy: 9:00 – 11:00 

Sraz: 8:50 

Místo konání: SPŠE Havířov, učebna třídy 2.B 

Počet účastníků: max. 25 

 

Anotace:  

Beseda s odborníkem na téma stravování a životní styl, sportování a stravování, cukry 
v potravinách apod. 

 


