Den ochrany člověka za mimořádných událostí – 11. 6. 2019
Přestože Den dětí pro tento rok připadl na sobotu,
připravila pro nás paní ředitelka ve spolupráci s Českým
červeným křížem, Policií České republiky a Sborem
dobrovolných hasičů Mirovice červnové úterní dopoledne
plné zajímavých zážitků, nových informací a zábavy.
Počasí nám přálo, program tedy mohl nerušeně
probíhat celé dopoledne na hřišti. Ke dni dětí jsme dostali
jako dárek od Vodňanské drůbeže, a.s.
klobásy, které nám opekly naše paní kuchařky.
Pan školník nám zajistil posezení a všichni
jsme se mohli společně nasvačit.
Netrpělivě jsme očekávali, co se bude
dít. Jako první se na hřišti objevily dva hasičské
vozy. Děti si vyzkoušely, jak je těžká
manipulace s hydraulickými kleštěmi, které váží 25 kg, a také to, že není
jednoduché se během 5 minut přesunout
na hasičskou stanici a převléknout do
hasičské výzbroje.
Obléci si kalhoty, bundu, přilbu, dýchací
masku a kyslíkovou bombu chtěly děti ze
všech tříd. Růženka
Švábová a Míša
Košta ze 3. třídy se
v ní úplně ztráceli, naopak Pepa Vála z 9. třídy se v ní
pohyboval naprosto sebejistě a zvládl i sprint s dýchacím
přístrojem. Pozadu nezůstaly ani dívky - Káje Stupkové,
Daniele Veselé a Aničce Králové oblek moc slušel.
Každý z nás již minimálně v televizi viděl, jak je někdo
přenášen
na
nosítkách.
Jak
ale
raněného

připoutáme k nosítkům, kterým seříká „scoop“ a přeneseme ho na jiné,
bezpečné místo, na to jsme si museli za pomoci hasičů, přijít sami.
Po celou dobu našim hasičům pomáhal David
Mach ze 6. třídy, byl k dispozici spolužákům, zručně
jim ukazoval, jak obsluhovat nosítka, nebo jak
zajistit, aby kyslíková bomba správně fungovala. Za
to Davidovi patří velký dík.
Na
dalším
stanovišti první pomoci Českého
červeného kříže na nás čekaly čtyři
děsivě vyhlížející úrazy. Naštěstí se
jednalo pouze o zdatné maskovací
umění našich lektorů. Dobrovolníky
byly paní asistentky a Lukáš Mařík
z 9. třídy. Jak reálně zranění
vypadala,
se můžete přesvědčit sami.
Naštěstí jsme se rychle dozvěděli, jak si
s takovými zraněními poradit a jak poskytnout první
pomoc. Pamatujme si, že rychlost zásahu hraje
velkou roli především
v případě zástavy dechu a u silného krvácení.
Sami jsme si také vyzkoušeli masáž srdce a to, že
ideální tempo udává oblíbená vánoční koleda
Rolničky.
Asistentkami,
které
nám
pomáhaly
s masáží srdce, ukazovaly nám, kde mít
správně položené ruce a jak má být masáž
prováděna, byly Andrea a Eliška Palovčíkovy
a Bára Šimková, kterým děkujeme za
pomoc i odvahu.

Třetí stanoviště se
nacházelo u běžecké
tratě. Zde na nás čekala
ukázka zdatnosti českých
psovodů. S napětím jsme
sledovali, jak vycvičený
pes útočníka dožene,
povalí ho a čeká na
povely od svého pána, jak
na slovo poslechne a
jakou má radost ze hry s molitanovým polštářem. Myslím, že každý z nás by si
po dnešním cvičení dobře rozmyslel, zda neposlechne policistův povel: „Stůj!“
Posledním stanovištěm byla ukázka výzbroje Policie České republiky. Žáci
si potěžkávali neprůstřelnou vestu, zkoušeli plynovou masku, měli možnost
nahlédnout do policejního vozu z pohledu velitele zásahu i zadrženého.
9. třída si vyzkoušela testovací papírek, prostřednictvím kterého může policie
zjistit, zda není člověk pod vlivem omamných látek.
Na některých stanovištích si mohly vše vyzkoušet i paní učitelky – úspěch
měla hasičská uniforma, nosítka a policejní výzbroj používaná při zásazích, kde
dochází k fyzickému kontaktu a policista musí být chráněn.
Dětem
udělali velkou
radost
hasiči,
kteří vyslyšeli
prosby
žáků
a ukázali všem,
jak to vypadá,
když
začnou
hasit přímo ze
střechy
vozu.
Pro děti to bylo
příjemné
zchlazení v horkém dni, menší radost měly pak družinové paní učitelky, protože
musely dětem oblečení sušit. Na slunci to ale nebyla potíž.
Veronika Poskočilová

