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* Areál Dětského branného dne 2012 bude otevřen v době od 10:00 – 17:00 hodin* 
* Po tento čas si můžete prohlédnout veškerou výstroj, výzbroj bezpečnostních složek a vystavenou techniku* 

* Jednotlivé bezpečnostní složky a jejich prezentaci naleznete dle přiložené mapy DBD 2012* 
* Prostor pro praktické ukázky ozbrojených složek je vyčleněn v areálu (přidělený prostor zakreslen v mapě) * 

* Po celou dobu mohou návštěvníci branného dne využít jízdu na ponících, trampolínu, nafukovací hrad, občerstvení a další doprovodné programy* 
* Parkování vozidel je možné na záchytném parkovišti (vjezd z křižovatky Palackého a Žižkova) nebo v přilehlých uličkách* 

* Rodiče mohou vzít dětem fotografii  formátu OP pro nalepení do průkazu brance * 
    

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
10:00 –  START otevření odvodové komise. Start je situován 
na začátek parku – příchod od centra města, křižovatka ulic 
Jungmannova a Sadová!  
 
10:30 hod. -  Psovod Policie ČR (zadržení pachatele, výcvik – poslušnost) 
11:00 hod. -  Vězeňská služba - zákrok v cele 
11:30 hod. -  Hasičský záchranný sbor – vyproštění osob z vraku, ukázka  
  techniky 
11:45 hod. -  Vězeňská služba - psovod hledání omamných a psychotropních  
  látek - výcvik  
12:00 hod. -  Policie České republiky - Pořádková jednotka Kolín, ukázky  
  zákroků 
12:30 hod. -  Psovod Policie ČR (zadržení pachatele, výcvik – poslušnost) 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
12:30hod. -  Potápěči Policie ČR - ukázka ponor a materiál 
13:00 hod. -  Vězeňská služba - zákrok v cele 
13:30hod. -  Potápěči Policie ČR - ukázka ponor a materiál 
14:00 hod. -  Policie České republiky - Pořádková jednotka Kolín, ukázky  
  zákroků  
14:30 hod. -  Vězeňská služba - psovod hledání omamných a  
  psychotropních látek - výcvik  
15:00 hod. -  Hasičský záchranný sbor – vyproštění osob z vraku, ukázka  
  techniky 
15:30 hod. -  Psovod Policie ČR (zadržení pachatele, výcvik - poslušnost) 
16:00 hod. -  uzavření odvodové komise 
 
17:00 hod. -  uzavření areálu a úklid prostor 
---------------------------------------------------------------------------------------------

Změna programu vyhrazena. Všechny složky IZS (Integrovaného záchranného systému) a ostatní bezpečnostní složky se účastní Dětského branného dne v rámci 
plnění služebních povinností a mohou být kdykoliv odvoláni k ostrému zásahu. 
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