O HELPÍKŮV POHÁR
1. místo
v krajském kole branně-zdravotnické soutěže
Štramberk 12. 5. 2015

Opět po roce za krásného májového počasí v nádherné jarní přírodě Národního sadu
ve Štramberku soupeřilo o prvenství 12 mladých záchranářských dvoučlenných
týmů, složených ze žáků a žákyň pátých ročníků.
Mezi čtyřiadvaceti žáky soutěžila i 4 děvčata naší školy z 5. A třídy, a to:
Valérie Malachtová se Zuzanou Krčmárikovou
a Viktorie Malachtová s Amálií Seibertovou.
Děvčata zúročila veškerou snahu, chuť a úsilí, aby dokázala všem, že svůj volný
čas, strávený nácvikem po mnohá odpoledne ve škole, nebyl marný, a proto umí
poskytnout laickou první pomoc, jež obvykle zachraňuje zraněnému či nemocnému
člověku život.
Viki a Amálka se umístily na sympatickém 7. místě ze 12 možných.
Vali a Zuzka dokonce získaly 1. místo, a tím si zajistily postup do republikového
finále 30. května v Koutech nad Desnou.
Ovšem nejde jen o umístění. Důležité je, že si tuto dobrou praktickou zkušenost
odnesou s sebou do života.
Všem čtyřem dívkám děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.
A jak den strávený ve Štramberku hodnotí děvčata?
Amálka a Viki:
• Soutěž byla skvělá a moc děkujeme, že jsme se mohly zúčastnit.
• Jen škoda, že jsme musely na startu dlouho čekat. (Z organizačních důvodů byly
nastaveny 10 minutové časové prodlevy mezi startujícími.)

• Jsme rády, že bylo krásné počasí, protože jsme nechtěly soutěžit v budově.
• Chceme poděkovat „Adamovi – našemu resuscitačnímu panákovi“, bez něho
by to nedopadlo dobře.

• Se svým umístěním jsme celkem spokojené, ale mohlo to být lepší, kdyby bylo
více poznat žilní krvácení.
Zuzka a Vali:
• Trať mohla být delší s více stanovišti. (shodly se všechny dívky)
• Zasahovaly jsme na 5-ti stanovištích – u srdeční zástavy, při epileptickém
záchvatu, u otřesu mozku se zlomeninou ruky, při popálení na ruce, u
žilního krvácení s mnoha dalšími odřeninami.
• Velmi jsme si soutěž užily.
• Bylo to super a je škoda, že se nemůžeme zúčastnit i příští rok.
• Postoupily jsme do republikového kola, pojedeme do Jeseníků!

