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Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Den bezpečí a pořádku 2012

Na Mělníku se uskutečnil III. ročník akce prezentující práci složek IZS 

Den bezpečí a pořádku – III. ročník
 
     Dne 31. 05. 2012 proběhl v mělnickém parku Podolí III. ročník akce Den bezpečí a pořádku. Jednalo se o prezentaci práce profesionálů z řad strážníků,
policistů, hasičů, záchranářů a dalších složek zastoupených v programu.
     Akci zahájil, za přítomnosti vedení zúčastněných složek a po průletu policejného vrtulníku, starosta města Mělníka, MVDr. Ctirad Mikeš, který přítomným
připomněl  důležitost  Integrovaného záchranného  systému.  Hned  na  začátku  programu plk.  Ing.  Jan  Pitner,  ředitel  Územního  odboru  Mělník  Hasičského
záchranného sboru Středočeského kraje, vyhlásil výsledky soutěže „Nový kabát pro 112“ a odměnil slečny Sabinu Kuziovou a Annu Hradeckou za jejich tvorbu
loga pro linku 112.
     Pro návštěvníky, zejména děti a mládež, jejichž zájem rok od roku narůstá, byly připraveny prezentační stánky, kde si mohli „sáhnout“ na práci profesionálů a
získat prezentační materiály s  užitečnými radami a informacemi. Připraven a potleskem návštěvníků neustále oceňován byl i připravený program probíhající
v prostoru před těmito stánky. Všichni se tak mohli zblízka seznámit s ukázkami výcviku strážníků Městské policie Mělník, ukázkami bojových umění provedených
dětmi z  Hong He Hong Jia Juan - Školy čínského kung fu Mělník a klubu TaekWondo Hansoo Mělník. Na tyto ukázky navazovala prezentace výcviku psovodů
Vězeňské služby ČR – Věznice Vinařice, kteří návštěvníky přesvědčili o tom, že hledat drogy je pro jejich psy hra, která je nedílnou a užitečnou součástí jejich
práce. Po této části programu se návštěvníci přesunuli do prostoru parkoviště vedle HM Tesco, kde vedle vystavené techniky hasičů a simulátorů bezpečné jízdy
BESIP týmu, proběhla ukázka zásahu Středočeské zásahové jednotky Policie ČR proti pachatelům v autě. Stejné auto bylo využito ještě při následné ukázce, kdy
byla simulovaná situace dopravní nehody, při níž dva lidé uvízli v havarovaném automobilu. Přivolaní hasiči je za pomoci techniky z vraku vyprostili a poskytli jim
prvotní ošetření. Program se po této ukázce vrátil na travnatý prostor mezi stánky, kde mezitím došlo k simulaci demonstrace, při níž útočníci neváhali použít
pneumatiky,  lahve či  jiné předměty a zákrokem  Pořádkové jednotky Policie ČR ÚO Mělník byli  zneškodněni a zadrženi.  Ukázka výcviku a práce kynologů
(psovodů) Policie ČR a Psí školy MIMI měla u návštěvníků veliký ohlas, zvláště to, že figuranti neváhali jít mezi návštěvníky a dokázat, že řádně vycvičený pes
poslechne svého pána a není tak nebezpečným pro okolí. Polední čas patřil opět Středočeské zásahové jednotce Policie ČR, která tentokrát zasahovala proti
střílejícím pachatelům unikajícím v autě a odmítajícím se vzdát, tentokrát přišel na řadu mimo razantního a nekompromisního zásahu policistů i policejní pes. Po
drsnější ukázce  přišla  na  řadu práce  policejních  hipologů  Policie  ČR  Správy hlavního  města  Prahy,  kteří předvedli  nejen  výcvik  koní,  ale  i  zásah  proti
demonstrantům házejícím kameny, lahve apod. nebo jízdu přes ohnivou bariéru či záchranu vyzvednutím občana z davu. Poslední ukázku připravili hasiči, kteří
z vysuté plošiny slaňovali a přiblížili i svou práci při pomoci osobě, která uvízla ve výšce a nemůže se dostat dolů běžnou cestou.
     Mimo programu tvořeného dynamickými ukázkami bylo k vidění spousta zajímavostí. Policie ČR nabídla možnost nahlédnutí do policejního vrtulníku, vozidel
dopravního inspektorátu, plavidel poříční policie či vybavení cizinecké policie, pyrotechnické služby, cyklohlídky, krizového vozidla apod. Svou techniku dále vystavili
hasičský záchranný sbor, městská policie, Vojenská policie Brandýs nad Labem a Lokalizační záchranná služba ČR, která v rámci celorepublikového programu
Národního koordinačního mechanismu pátrání po pohřešovaných dětech připravila ukázky nového systému Blue Alarm a systémů vyhledávání ztracených osob.
Zabezpečovací systémy nabídly firmy Construct a Telmo, výuku první pomoci připravilo o.s. AZ Medica. Soutěže a hry připravili Zdravotní pojišťovna Ministerstva
vnitra ČR, o.s. Babylon Mělník, HZS s preventivním programem Hasík, Dobrovolní hasiči Mělník-Vehlovice a město Mělník ve spolupráci se studenty Gymnázia
Mělník.
     Dovolte mi, abych za krásně strávený den ještě jednou poděkovala složkám Integrovaného záchranného systému, ale i partnerům akce, jimiž byl Mělnický
deník, Rádio Jizera, HM Tesco, Zdravotní pojišťovna MV ČR, Reklama Mazochová a Technické služby města Mělníka.  
Věřím, že třetí ročník není posledním a každý následující sebou přinese více návštěvníků.
 
Za celý realizační tým
Irena Podivínská, DiS.
manažerka prevence kriminality
 
7. června 2012
nprap. Václav Tichý
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