Branná cvičení bez plynových masek
Pochoďáky, nasazování plynových masek, zabalování do igelitových pytlíků – tak
probíhala branná cvičení žáků před revolucí. Po převratu jakoby se na cvičení
bezpečnosti zapomnělo, přitom informace o způsobech evakuace by se k žákům
dostat měly. Dnešní podobu civilní ochrany v moderním pojetí nabízí projekt
Ochrany obyvatel, který zastupuje Kateřina Bouda Kašparová, známá tvář z TV
Nova.
Angažujete se v projektu Ochrana obyvatel. Co je jeho smyslem?
Projekt vznikl před rokem a jeho cílem je, aby se zlepšila komunikace lidí s
úřady a oficiálními institucemi, zejména, když se stane nějaká nebezpečná
událost. Prostě, jde nám o to, aby lidé věděli, co mají dělat, když se třeba
stane nehoda, kam mají zavolat, co a jak správně říct pracovníkovi na krizové
lince a podobně. Aby si uměli sami pomoci na tom začátku, kdy jsou tam ještě
úplně sami, než přijedou záchranáři.
Něco jako civilní ochrana?
Dá se to tak říci, hlavně jde o ochranu obyvatel v moderním pojetí 21. století.
Nechceme znovu zavádět masky do škol, sama si pamatuju, jak bylo strašné cvičit
nástupy nebo utírat roztokem ty odporné gumové masky. Na druhou stranu ale dnes
a denně hrozí řada reálných nebezpečí, na která musejí být všichni připraveni, a
to třeba i ve škole. Může začít hořet nebo unikat plyn, to se opravdu může
přihodit zcela běžně. Děti musejí vědět, jak správně utéct z budovy, je třeba to
s nimi nacvičovat, protože případný chaos může při evakuaci školy nadělat
pořádné problémy.
Chodíte to přímo nacvičovat se školami?
Do úplně každé školy se opravdu nedostaneme. Uspořádali jsme například cvičnou
evakuaci ve škole v Praze 11, kde učitelé včele s ředitelem Dittrichem věnují
těmto tématům průběžně po celý učební rok velkou pozornost a ověřili jsme si
přímo v praxi, že děti dobře věděly, jak se správně zachovat. Dokonce mi nedávno
tento pan ředitel pyšně říkal, že děti z prvního stupně perfektně reagovaly,
když objevily odkryté výměníky tepla na sídlišti a správně volaly hasiče,
dokázaly jim přehledně nahlásit událost a veškeré potřebné informace.
Co ještě děláte pro školy?
Věnovali jsme jim krizové kartičky. To jsou plastové kartičky velikosti běžné
platební karty, jsou na ní základní krizové linky (112, 150, 155, 156, 158). V
září 07 jsme jich vyrobili 7 milionů kusů a díky partnerství s přední zdravotní
pojišťovnou kartičku obdržela většina českých domácností. A protože nám asi půl
milionu kusů zbylo, rozhodli jsme se je věnovat středním školám po celé ČR. Mělo
to obrovský ohlas, jsme rádi, že je učitelé využili třeba právě při předmětu
Ochrana člověka při mimořádných událostech, který řeší přesně to, čím se zabývá
náš projekt. Pro školy vůbec chystáme i další velice zajímavé aktivity do
budoucna a ráda vás o nich budu informovat, až budou aktuální.
Jaké další aktivity podnikáte?
Ten projekt je ohromně zajímavý a jsem upřímně ráda, že mohu být u toho, děláme
opravdu hodně věcí. Vyrobili jsme osvětové spoty pro řidiče, aby věděli, jak
mají správně zastavit v koloně, aby mohla projet sanitka, hasiči nebo policisté.
Zjistili jsme totiž, že i když nový zákon v tomto směru platí už asi 4 roky,
nikdo o něm neví – že už musíte na víceproudové silnici zastavit co nejvíce u
krajů hned, když dojedete ke koloně. Nikoliv, že se snažíte udělat prostor
sanitce, až když vám rozčileně houká za zády. Dva měsíce jsme vysílali tyhle
spoty na TV Prima.>
(Rodina a škola, září 2008)

