
Co se v mládí nau číš 
 
"Hóóó říííí!!!!!" </h3>rozléhá se zoufalý hlas Speciální š kolou U Trojice v 
Havlí čkov ě Brod ě. Ze sborovny vybíhá ředitelka Klára Sojková a spole čně s 
učitelkami vyvádí d ěti ze školy. Hlasitá siréna pro řízne poklidné slune čné 
zářijové dopoledne, p řijíždí hasi čská cisterna. Hasi či ve speciálních oblecích 
obratn ě vnikají do budovy p řízemním oknem a prohledávají zakou řené t řídy. Z 
prvního patra vynášejí po schodech žáka na vozíku a  pomáhají vyvést i jeho 
pečovatelku. 
"Evakuace prob ěhla na jedni čku," chválí pr ůběh paní ředitelka. Noviná ři 
zpovídají záchraná ře, d ěti odcházejí na nedalekou hasi čskou stanici, kde si 
prohlédnou speciální techniku a popovídají si s has i či o tom, jak se zachra ňují 
lidi a jak správn ě reagovat v nebezpe čí. Poplach byl totiž tentokrát jen cvi čný. 
Každá škola by m ěla na základ ě metodické p říru čky k výuce tematiky "Ochrana 
člov ěka za mimo řádných událostí" provést praktické cvi čení k ov ěření 
získaných znalostí a dovedností. Centrum pro bezpe čný stát, které realizuje již 
druhým rokem projekt OCHRANA OBYVATEL, považuje za vůbec nejlepší formu 
prov ěření p řipravenosti školy cvi čnou evakuaci, a proto je ve spolupráci s 
hasi či organizuje. P ři aktivním zapojení hasi čů, v č. ukázek techniky, 
dochází k rozvoji znalostí žáku atraktivním zp ůsobem "škola hrou". Nenásiln ě se 
tak vedou i k samostatnému rozhodování a výchov ě pomoci druhému. Díky kontaktu s 
profesionály se zvýší jejich zájem a motivace ke sp rávnému chování. "Je velice 
důležité, aby žáci m ěli pot řebné znalosti, ale stejn ě d ůležité je, aby se na 
základ ě t ěchto informací um ěli správn ě rozhodnout a v p řípad ě pot řeby um ěli 
pomoci druhému," zd ůraz ňuje vedoucí projektu Ochrana obyvatel Zden ěk Rathauský. 
Projekt Ochrana obyvatel vznikl na ja ře 2007 a chce zlepšit znalosti lidí, jak 
se správn ě zachovat v nebezpe čí. Organizuje osv ětové kampan ě a akce, 
pořádá odborné seminá ře a vydává aktuální informa ční servis CO D ĚLAT. Stejný 
název nese i kapesní rádce pro každou situaci, kter ý je v prodeji po celé 
ČR. 
 
(Moje zem ě, říjen 2008) 


