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Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Den bezpečí a pořádku 2011
Na Mělníku se konal II. ročník prezentační akce složek IZS 

 

Den bezpečí a pořádku
              
    Dne 26. května 2011 proběhl v mělnickém parku Podolí II. ročník akce Den bezpečí a pořádku. I letos prezentovali svou práci profesionálové
z  řad  strážníků  Městské  policie  Mělník,  policistů  Krajského  ředitelství  Policie  ČR  Středočeského  kraje  i  policistů  Územního  odboru  Policie  ČR
Mělník,  hasičů  Krajského  ředitelství  HZS  Středočeského  kraje  i  hasičů  Územního  odboru  HZS  Mělník,  záchranářů  Asociace  samaritánů  ČR,
policistů  Vojenské  policie  Brandýs  nad  Labem    Stará  Boleslav.  Novinkou  tohoto  roku  byla  prezentace  práce  i  dalších  firem  a  občanských
sdružení, kteří nabízejí své služby spojené s oblastí prevence kriminality. Prevenci v  rámci bezpečnosti silničního provozu nabídl BESIP Team,
zabezpečení  vozidel proti  krádežím  firma Construct,  zabezpečení domů a bytů  firma Telmo s.r.o., bezpečnost osob umožnila nahlédnout  firma
Lokalizační  záchranná  služba ČR  a  výuku  zdravovědy  zabezpečilo O.S.  AZ  – Medica.  Přímou  práci  s  dětmi  v  jejich  volném  čase  prezentoval
Nízkoprahový klub pro děti a mládež Kontakt Mělník.
 
Den  byl  jedním  z  mnoha,  které  v  rámci  Programu  prevence  kriminality  města  Mělníka  pro  rok  2011  tomuto  tématu  věnujeme.  Co  do  počtu
návštěvníků je jednou z největších, letošní konání navštívilo přes 1000 účastníků.
 
Akci zahájil radní PaedDr. Zdeněk Koudelka a k němu se připojili i zástupci všech výše uvedených složek.
 
Pro  návštěvníky,  zejména  děti  a mládež,  jejichž  zájem  nás  velice  potěšil,  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  program. Všichni se tak mohli zblízka seznámit s výcvikem strážníků Městské policie
Mělník,  ukázkou  práce  pořádkové  jednotky  Policie  ČR,  na  kterou  navazovalo  slaňování  hasičů  z  vysuté  plošiny.  Mladí  teakwondisté  z  klubu
TaekWondo  Hansoo Mělník  ukázali,  že  dokáží  i  „skály“  lámat  a  kynologové  (psovodi)  Policie  ČR  předvedli  práci  svých  čtyřnohých  pomocníků
z mnoha pohledů na jejich práce. Hasiči Územního odboru Mělník a zdravotníci Záchranné služby Asociace samaritánů ČR na připraveném vraku
automobilu  přítomným  demonstrovali,  že  lidský  život  a  jeho  záchrana  je  jejich  prioritou,  což  se  odráží  v  rychlém,  přesném  a  profesionálně
odvedeném  vyproštění  osoby  z  havarovaného  automobilu,  který  byl  rozstříhán  a  vyproštěná  osoba  po  prvotním  ošetření  na místě  připravena
k transportu. Po této ukázce následoval další bonbónek, který připravila pro děti Lokalizační záchranná služba ČR v podobě vyhlášené soutěže,
kdy jeden tým tvořily děti „ztracené“ a druhý tým děti v roli záchranářů. Dětští záchranáři pak v doprovodu profesionálů a za použití jejich speciální
techniky  vystopovali  „ztracené“  děti  a  dopravili  je  zpět  na  místo  naší  akce,  za  což  byli  všichni  odměněni  pěknými  cenami  a  především
nezaměnitelným  zážitkem.  Druhá  ukázka  práce  pořádkové  jednotky  Policie  ČR,  kterou  následovala  ukázka  práce  policejních  kynologů  ve
spolupráci s Psí školou MIMI, dotvořila pocit bezpečí celého dne.
 
 
 
 
Nutno  dodat,  že  děti  se  dobře  bavili  i  při  soutěžích,  které  pro  ně  připravilo  Město  Mělník  ve  spolupráci  se  studenty  Gymnázia  Mělník,  HZS
s  preventivním  programem Hasík  a  Dobrovolnými  hasiči  MělníkVehlovice,  BESIP  Teamem  a  Zdravotní  pojišťovnou Ministerstva  vnitra  ČR.  Za
soutěže děti získaly i sladkou odměnu, což bylo také příjemné.
 
Den plný zážitků a informací, s nimiž návštěvníci jistě odcházeli, byl umocněn krásným slunečným počasím. 
 
Dovolte mi,  abych  tedy  za  krásně  strávený den  ještě  jednou poděkovala  složkám  Integrovaného  záchranného  systému,  ale  i  partnerům akce,
jimiž byl Mělnický deník, Rádio Relax, HM Tesco, Zdravotní pojišťovna MV ČR a Reklama Mazochová.  
 
Věříme, že se nám povedlo pokračovat v loni započaté tradici a již nyní se těšíme na rok příští, kdy se budeme snažit opět o vnesení nevšedních
zážitků do běžného dne. 
                                                                                                                                                              Irena Podivínská, DiS
 
Za realizační tým:
Irena Podivínská, DiS., koordinátorka prevence kriminality
nprap. Václav Tichý, Preventivně informační skupina Policie ČR Mělník
por. Petr Limprecht, preventista Městské policie Mělník
mjr. Bc. Jan Hadrbolec, velitel HSZ, stanice Mělník
 
Dne 31. května 2011
nprap. Václav Tichý
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