
VADEMEKUM 

Občasný časopis Stopařů              Prosinec                     Měsíc dlouhých nocí 

Na co se můžeme těšit? 

 3.12. Souboj družin (Šumi) 

 10.12. Nacvičování na vánoční schůzku 

 17.12. Vánoční schůzka 

 27.12. Kněhyně 

 7.1. Javorník 

 14.1. Formulky 

 21.1. Saňbo 

 28.1. Tělovična 

 

 

Trochu jiná 

Vánoční schůzka 

Sraz: 17. 12. ve 14:00 

Dones si VNS, VNV, dárky 

pro kamarády, strašidelný 

kostým (nějakého upíra, 

kostlivce, mrtvolu,..), svačinu, 

pití, CUKROVÍ a dobrou 

náladu. 

 

 

Konec: mezi 18. a 19. hodinou 
 

 

 



První pomoc - listopad 

Obecné zásady při poskytování první pomoci 

První pomoc je okamžitá pomoc poskytnuta zraněnému nebo 
nemocnému člověku před jeho kontaktem s profesionální zdravotní 
péči. Týká se nejen problematiky poranění či nemocí, ale veškeré 
péče o postiženého, včetně psychosociální podpory postižených 
osob nebo svědků události. 
Je to soubor úkonů, které slouží k záchraně života, omezení 
komplikaci úrazu či náhlého onemocnění nebo ke snížení bolesti 
postižených. 
Je ji povinen poskytnout každý (dle trestního zákoníků), pokud není 
v ohrožení vlastního života. 

Základní chování ošetřujícího 

 zhodnoť situaci 

 zachovej vlastní bezpečnost 

 přivolej pomoc 

 poskytni první pomoc 

Bezpečnost při poskytování první pomoci 

Dopravní nehoda 

 zastav v bezpečné vzdálenosti 

 zapni výstražná světla 

 zajistit bezpečnost spolucestujících 

 označ sebe a místo nehody – výstražná vesta a trojúhelník: 

 70 centimetrů od pravého okraje vozovky směrem do vozovky 

 100 metrů od havarovaných vozidel 

 za zatáčku 

 zajisti u havarovaného auta vypnutý motor a zataženou ruční 
brzdu 

Úraz elektrickým proudem 

 přeruš působení proudu – vypni jistič nebo spotřebič 

 při úrazu vysokým napětím se nepřibližuj, hrozí elektrický výboj na 
několik metrů 
 
 



Infekční onemocnění postiženého 

 nemůžeš nikdy vyloučit, braň se kontaktu s tělními tekutinami a 
používej ochranné pomůcky 

Tonutí 

 pokud nemusíš, do vody nevstupuj, použij záchranné pomůcky 
nebo plavidlo 

 když vstoupíš do vody, bezpečnější je být jištěn lanem ze břehu 

Základní vyšetření zraněného 

 zjisti život ohrožující stavy: 

 masivní krvácení 

 bezvědomí 

 zda postižený dýchá normálně 

 pokud zjistíš život ohrožující stav, ihned poskytni první pomoc. 

 dále vyšetřuj: 

 kvalitu dýchání (zrychlené, doprovázené zvuky…) 

 barvu kůže (bledost, promodrávání…) 

 známky úrazu (rány, deformace končetin…) 

 abnormality v obličeji, oči, tepovou frekvenci 

 komunikuj s postiženým 

 zajisti první pomoc dle stavu postiženého 

Přivolání odborné pomoci 

Odbornou pomoc voláš vždy, pokud se jedná o život ohrožující stav, 
anebo máš podezření, že by život ohrožující stav mohl nastat. 
Pokud si nejsi jíst, je lépe zavolat. 

Zachovej klid a nahlas: 

 co se stalo 

 místo, kde se událost stala 

 dále hovor řídí dispečer 

Neukončuj hovor jako první, zůstaň na příjmu, poslouchej a dodržuj 
pokyny dispečera. 

Péče o postiženého do příjezdu záchranné služby 

 dbej na vlastní bezpečí a bezpečí všech ostatních 

 s postiženým komunikuj a zjisti jeho potřeby, uklidni jej 

 zajisti tepelnou pohodu 



 sleduj stav postiženého, zejména jeho životní funkce, v případě 
potřeby reaguj 

 manipuluj s postiženým jen tehdy, pokud je to nutné 
 

Bodový systém 
Jak určitě dobře víš, na začátku každé schůzky rádce donese papír a zapisuje na něj čísla. Ten papír se 

nazývá lejstro a níže je tabulka s možným ziskem bodů. 

7 věcí na schůzku 7 b. 

Příchod v čas na schůzku* 3 b. 

Bodovka 10 b. 

Výprava 10 b. 

Chata 20 b. 

Vybarvení lejstra 10 b. 

Článek do VADEMEKA 10 b. 

 

*Kdo nemá stezku má 4b. za docházku a max. jen 6 za schůzku. 

 

Družina a člen s nejvyšším počtem bodů, pak má možnost se dostat do stopařské síně slávy. První 

vyhodnocování bude na Vánoční schůzce. Tak se těšte! 

 

Lečo a spol. 

 

 

VNS A VNV? 

Ahoj, víte, že existuje něco jako věci na schůzku a věci na 

výpravu? Néé?  -------------------------> 

www.stopari.vanaivan.cz/vns 


