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Podrobné informace pro účastníky kurzu  
„Zdravotník zotavovacích akcí“ – červen 2020 

 

Kurz vede tradiční lektor našich kurzů a člen ČTU – dipl. záchranář Zdeněk Jedlička 
 
 

 začínající zdravotníci (základní kurz) :  

  4. – 7. června 2020  t.j. čtvrtek až neděle  
             zahájení kurzu a první přednášky ve čtvrtek, přesně v 19:30  hodin 
             ukončení v neděli závěrečnými zkouškami, obědem a předání osvědčení úspěšným absolventům
              
 
 
 
 

             
 

 stávající držitelé průkazu zdravotníka zotavovacích akcí  (doškolovací kurz) : 

 6. června 2020  t.j. sobota,  zahájení kurzu v sobotu přesně v 8.45 hodin  (snídaně od 8:00 hod.)  
ukončení v sobotu odpoledne (sobotní snídaně a oběd pro účastníky zajištěn, nocleh jen po 
předchozí domluvě !) 

            Vezměte s sebou své dosavadní osvědčení (příp. i malou průkazku, byla-li vám vydána) !!!   
            Bez doložení dokladu o absolvování základního kurzu není prodloužení osvědčení možné! 

 

Místo konání :  školící a vzdělávací středisko ČTU obl.JM v Obůrce u Blanska  - budova bývalé školy.  

 Mapka s plánkem cesty – viz dále. Účastníky přijíždějící ve čtvrtek budeme čekat od 
17:00 hodin.  Vlastní vozidla lze parkovat u střediska. Ubytování je zajištěno ve třech 
"velkokapacitních" pokojích – na postelích, ale ve vlastních spacácích.  Vaříme si sami, jídlo 
bude jako vždy výtečné a bude ho dost. Káva, čaj, minerálka k dispozici zdarma. Pivo, limo, víno 
za drobný poplatek.  
 Alternativně jsme schopni zajistit vegetariánskou, bezlepkovou a bezmléčnou dietu – je 
nutno se však nahlásit nejpozději týden před zahájením kurzu (vr@ctujm.cz)!  

Další informace o středisku na www.ctujm.cz. 

S sebou :   tužku, papír, spacák,  přezůvky,  jinak obvyklé věci pro pobyt v přírodě, kytaru a jiné zábavné 

hry + nástroje pro večery vítány.  Zima nebude, kdyby bylo nějak výrazně chladno, zatopíme. 
Společné jídlo je od páteční snídaně, tak možná si vezmi ještě něco k snědku na čtvrtek večer.  

        

 

Plán cesty,  dopravní spojení     GPS :  49°22'45.429"N, 16°41'19.692"E 

1. Hromadnou dopravou, IDS   ( vyhledání spojení : www.kordis.cz …)    

Z Brna vlakem směr Skalice nad Svitavou, Letovice, Svitavy. V Blansku je nutno vystoupit na první 
stanici: Blansko - dříve označovaná jako Blansko-Macocha. Autobus:  linka 223 a 233 (stanoviště na aut. 

S ohledem na náročnost kurzu a jeho intenzivní průběh je nutná přítomnost každého 
účastníka po celou dobu kurzu. O tom jste byli v úvodních pokynech předem informováni, 
nežádejte, prosím, žádné výjimky!   
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nádraží 2 min. chůze vlevo od budovy vlak. nádraží) . Pro cestu na Obůrku doporučujeme využít autobus, z 
Blanska do Obůrky je to 5 km stále do kopce. Cesta zpět do Blanska je naopak příjemnou procházkou.  POZOR 
autobusová linka 223 - je místní doprava, ne každý vyhledávač ji umí najít … jezdí každou hodinu (odjezdy z 
Blanska 16:36, 17:36, 18:36) .  Jízdní řád autobusů 223 a 233 spolehlivě najdete na www.kordis.cz  .   

 

2. Autem po vlastní ose  

od Brna :  směr Svitavy, v obci Lipůvka odbočit směr Blansko. V době dopravních špiček (všední dny 
15.00-18.00) doporučujeme vyhnout se několikakilometrové frontě před křižovatkou v Lipůvce odbočením již 
v obci Česká směr Lelekovice a přes Lelekovice a Vranov pokračovat do Šebrova, který leží mezi Lipůvkou a 
Blanskem.   

z Blanska na Obůrku V Blansku (směrem od Brna) za druhým kruhovým objezdem odbočíte z hlavní 
silnice vpravo. Odbočka vpravo není nijak značená, naproti ní je autobazar a aquapark. Po odbočení projedete 
v přímém směru dalším kruhovým objezdem a pak již stoupáte vzhůru směr Češkovice. Pokračujete kolem 
konečné autobusu, rekreační zóny Palava, dalším stoupáním k Češkovicím, Hotelu Panorama a Vyhlídka. 
Pokračujete po silnici stále vzhůru. Následuje Obůrka.  První dům na Obůrce, který uvidíte je naše Školící a 
vzdělávací středisko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkovat lze na Obůrce přímo u budovy našeho střediska nebo v její blízkosti, prakticky kdekoliv … s jedinou 
výjimkou, a tou je lesní cesta z boku naší budovy a prostor u vjezdu na ní. Zde je cizí soukromý pozemek a 
parkování v tomto prostoru má domluveno místní občan, který zde parkuje příležitostně svůj kamion a 
potřebuje zde prostor ponechat volný.   V případě nejasností vás po příjezdu rádi nasměrujeme.     

 

Na shledání se těší za vedení oblasti Jižní Morava 
 

Petr  H l a v á č 
místonáčelník a ekonom ČTU - oblast JM  

 

Informace, dotazy:      e-mail: vr@ctujm.cz,  (tel.: 737 823 850) 
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