
Celebrita je hasič 
 
Celebritou je dnes každý, kdo se mihne v televizi n ebo na stránkách 
barevných časopis ů. V sou časnosti podle m ě dochází k naprosté devalvaci toho 
slova. Ale kdo jsou skute čně celebrity? Jsou to opravdu hv ězdy z filmu, anebo 
naopak "oby čejní" lidé, kte ří ale pro nás ostatní d ělají opravdu d ůležité v ěci? 
Já volím to druhé. 
Už rok jsem mluv čí projektu Ochrana obyvatel - jedná se o neziskový projekt, 
jehož cílem je, aby lidi v ěděli, co mají d ělat, když se octnou v nebezpe čí. 
Taková situace m ůže nastat kdykoliv a kdekoliv - každý z nás se m ůže stát 
obětí či sv ědkem nehody, požáru, povodn ě či jiné katastrofy, v sou časnosti 
hrozí i tzv. moderní rizika, jako jsou teroristické  útoky, r ůzné jaderné 
havárie atd. atd. Zkrátka - člov ěk by m ěl být na podobné situace p řipravený,  
aby ho pak nezasko čily. 
Při této mé práci jsem již řadu m ěsíc ů v úzkém kontaktu se složkami IZS,  
tj. s hasi či, policií, záchraná ři. Vždy jsem si vážila jejich práce (jako si 
vážím každého, kdo d ělá n ěco užite čného). Co jsem ale tak říkajíc "u toho", musím 
se jim opravdu hluboce poklonit. Denn ě nasazují životy za nás ostatní... kdo by 
ale čekal vd ěčnost a slova dík ů, asi by se hodn ě divil. 
Není to tak dávno, co v TV reportáži bylo k vid ění, jak opilí lidé po autonehod ě 
sprost ě nadávali záchraná řům, kte ří se jim snažili pomáhat. Kolik už bylo 
případ ů surového napadení záchraná řů? Každou chvíli nás takový, pro m ě 
neuv ěřitelný, p říb ěh šokuje ve zprávách... 
Ve st ředu 3. zá ří jsme d ělali cvi čnou evakuaci Speciální školy U Trojice v 
Havlí čkov ě Brod ě. Nebudu se rozepisovat o pr ůběhu (možná jste to vid ěli ve 
zprávách ČT či četli v novinách), ani o tom, jak záslužnou práci d ělají v té 
škole. Prob ěhlo to skv ěle, žáci se vzorn ě evakuovali, prohlédli si hasi čskou 
techniku a dozv ěděli se d ůležité informace, CO D ĚLAT v p řípad ě nebezpe čí. 
Závěrem besedovali s hasi či a m ěli spoustu zvídavých otázek. Na jednu z nich 
(jestli by šel hasi č zachránit dít ě, i kdyby byl objekt už skoro sho řelý), paní 
Votoupalová z HZS odpov ěděla: "Hasi č musí i za cenu vlastního života zachra ňovat 
lidi." 
Vážení hasi či - vážím si vás a d ěkuji vám za to, co d ěláte. Je fajn, že 
podle posledního pr ůzkumu STEM (zve řejnil HZS v červenci) d ůvěřuje práv ě 
hasi čům 98% obyvatel a celých 75% považuje jejich práci z a prestižní. Škoda, že 
to všechno spole čnost ješt ě neumí ocenit finan čně... ale snad se toho taky 
dočkáme (tedy, hlavn ě ti hasi či)! 
 
(Idnes.cz 4.9.2008 a Hasi čské noviny, 18.9. 2008) 


