FAQ – dárci
1) Na co přesně budou použity darované peníze?
- Budou použity pouze na spotřební materiál (střelivo, terče aj.) a amortizaci zbraní, které v
rámci výcviku účastníci použijí. Veškeré další náklady: samotný výcvik, čas instruktora,
prostory, ochranné prostředky budou příspěvkem společnosti CS Solutions.
2) Jak můžu peníze darovat?
- Dar lze uskutečnit převodem na bankovní účet č. 3883770001/5500 s variabilním symbolem
2222 a zprávou pro příjemce ve tvaru UKRAJINA.
3) Mám zájem o darovací smlouvu, je to možné?
- Ano, při darované částce nad 2 000 Kč na vyžádání e-mailem (ukrajina@cssolutions.cz) je
možné darovací smlouvu zaslat.
4) Budou k dispozici informace o příjmech a výdajích?
- Ano, vše bude pravidelně zveřejňované na webu a na sociálních sítích.
5) Kolik peněz ze sbírky je cca potřeba pro výcvik jednoho účastníka?
- Odhadujeme, že při současných cenách střeliva a dalších nákladů se může částka pohybovat
přibližně ve výši 1 500 Kč za osobu.
6) Jak bude alespoň orientačně výcvik vypadat?
- Výcvik a jeho přesná podoba bude upravena individuálně dle úrovně zkušeností
a střeleckých dovedností účastníků, a to ve škále od úplných základů manipulace s palnou
zbraní až po pokročilé taktické bojové dovednosti.
7) Opravdu jim jedna lekce výcviku tolik pomůže?
- Věříme, že ano. Na Ukrajinu se často vrací lidé, kteří zbraň v životě nedrželi v ruce, ale také
lidé, kteří dříve absolvovali základní vojenskou službu. Účelem nabízeného výcviku je
účastníkům dát možnost získat dovednosti v ovládání zbraní, popř. umožnit pokročilý
výcvik. Naši instruktoři mají letité zkušenosti z ozbrojených složek a vědí, jak co nejlépe a
nejefektivněji předat kýžené informace. Kurz bude koncipován tak, aby všichni, kdo se jej
účastní, dostali co nejvíce praktických rad a vše si vyzkoušeli a zažili postupy, které se jim
budou hodit.
8) V jakém jazyce bude výcvik probíhat?
- Výcvik může probíhat v češtině, angličtině, či ruštině.
9) Budete nějak kontrolovat, zda zájemce skutečně pojede bojovat na Ukrajinu?
- Ne, není to v našich silách a ani nechceme. Je to na svědomí každého účastníka kurzu,
věříme jim a podporujeme je.
10) Co uděláte s penězi, které na konci eventuálně zbydou?
- Je otázkou, jak dlouho bude výcvik probíhat (jestli je to otázka týdnů či měsíců) – to zatím
nikdo z nás nedokáže říct. Nashromážděné finanční prostředky, které nebudou využity pro
účel výcviku, budou zaslány na účet zastupitelského úřadu Ukrajiny v ČR
(304452700/0300), který vyhlásil sbírku určenou pro nákup obranného materiálu.

FAQ – účastníci
1) Kdo se může účastnit?
- Občané Ukrajiny starší 18 let.
2) Jak se můžu na výcvik přihlásit?
- Přes rezervační systém střelnice na adrese https://www.zbrane.cz/strelnice/strelnicebrno?booking=1&Lng=cz V případě zájmu větších skupin (3 os. a více) prostřednictvím
e-mailu ukrajina@cssolutions.cz.
3) Jak bude alespoň orientačně výcvik vypadat a na kolik hodin výcvik je?
- Výcvik a jeho přesná podoba bude upravena individuálně dle úrovně zkušeností
a střeleckých dovedností účastníků, a to ve škále od úplných základů manipulace s palnou
zbraní až po pokročilé taktické bojové dovednosti. Délka výcviku bude pravděpodobně
minimálně 2 hodiny, čas může být delší v závislosti na velikosti skupiny a střelecko-taktické
úrovni účastníků.
4) V jakém jazyce bude výcvik probíhat?
- Výcvik může probíhat v češtině, angličtině, či ruštině.
5) Opravdu nám jeden den tréninku tolik pomůže?
- Věříme, že ano. Na Ukrajinu se často vrací lidé, kteří zbraň v životě nedrželi v ruce, ale také
lidé, kteří dříve absolvovali základní vojenskou službu. Účelem nabízeného výcviku je
účastníkům dát možnost získat dovednosti v ovládání zbraní, popř. umožnit pokročilý
výcvik. Naši instruktoři mají letité zkušenosti z ozbrojených složek a vědí, jak co nejlépe a
nejefektivněji předat kýžené informace. Kurz bude koncipován tak, aby všichni, kdo se jej
účastní, dostali co nejvíce praktických rad a vše si vyzkoušeli a zažili postupy, které se jim
budou hodit.
6) Bude moci jeden člověk absolvovat cvičení vícekrát?
- Umožní-li to finance, tak ano. V případě většího zájmu budou ale preferováni ti, kteří ještě
na výcviku nebyli.
7) Co vše si musím vzít s sebou?
- Ukrajinský pas či povolení k pobytu pro prokázání totožnosti a země původu. Zbraně,
střelivo a všechny ochranné pomůcky dostanete u nás.

