
SOUTĚŽ ODVÁŽNÝCH STŘEDOŠKOLÁKŮ 

 

Dne 14.11. 2018 se naši žáci jako každý rok účastnili Soutěže odvážných 

středoškoláků na Šafránkově pavilonu Lékařské fakulty v Plzni. Soutěž organizuje 

spolek LSS (Life saving support) složený ze současných i bývalých studentů LF. 

Jedná se o soutěžní závod dvojic středoškoláků, který je zaměřen na první pomoc a 

řešení krizových situací. Této akce se účastníme velmi rádi již několikátý rok. 

Letošního ročníku se z naší školy zúčastnily dvě družstva. První dvojici tvořili žáci ze 

třídy 3AZA Anna Desortová a Jaroslav Jelínek a druhé družstvo vytvořila děvčata ze 

třídy 4AZA Kateřina Kofroňová a Olina Marešová, které soutěžily i minulý rok. 

Máme velkou radost, že na 1.místě se umístila dvojice ze třídy 3AZA Anna Desortová 

a Jaroslav Jelínek, a na 4.místě dvojice ze třídy 4AZA Kateřina Kofroňová a Olina 

Marešová. 

Tento ročník bylo připraveno celkem 12 soutěžních stanovišť, která se nacházela jak 

uvnitř budovy, tak i v okolí Šafránkova pavilonu. Soutěžící museli například pomoci 

matce a resuscitovat její novorozeně, povídat si se sebevrahem, který byl posilněn 

alkoholem a chtěl skončit svůj život skokem z okna, dále poskytovali první pomoc u 

dopravní nehody, zachraňovali obyvatele bytu, kde agresivní žena pobodala svého 

nevěrného manžela, nebo zasahovali u epileptického záchvatu.  

Vyslechli jsme si také velmi zajímavou přednášku kynologického klubu a měli jsme 

možnost vidět, jak pracuje vycvičený pes v terénu při hledání pohřešovaných osob. 

Všechna poranění byla velmi dobře namaskována, tak jak jsou naši žáci zvyklí. 

Jednotlivá poranění si sami maskujeme i ve školních kolech Soutěže první pomoci a 

naši žáci mají zkušenosti s průběhem soutěží i v národních kolech. Jsme tedy velmi 

potěšeni, že se ukázalo, jak jsou naši žáci připraveni. Porotci nešetřily slovy chvály a 

uznání za skvělé výkony. 

Zde jsou postřehy našich žáků: 

Anička a Jarda, 3AZA: „ Za nás oba mohu říci, že tato soutěž byla kvalitně připravená 

a byla plná zajímavých situací. Co se mi líbilo úplně nejvíc, bylo férové a objektivní 

hodnocení rozhodčích. Navíc je nutné ocenit doprovodný program zajištěný 

kynologickým centrem.“ 

Mgr. Petra Jindřichová 



 



 



 



 



 



 


