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U vody nepodceňujme bezpečnost
Léto je časem, kdy s rodinami či
přáteli vyrážíme k vodě si zaplavat,
jezdit na loďkách, relaxovat a bavit
se.
V rámci uvolněné atmosféry se
však může stát, že opomeneme některá základní bezpečnostní pravidla
a podceněním situace nahrajeme
riziku úrazu či dokonce ohrožení
života. Již bylo např. mnoho úrazů
páteře po skoku do neznámé vody...
Jednoduše také můžeme být okradeni.
Po podobných zkušenostech
z minula policisté i toto léto pořádají celorepublikový projekt s názvem
Bezpečně u vody. Je zaměřený na
bezpečný pohyb veřejnosti u vodních ploch.
Do akce jsou zapojeni policisté z
pořádkové služby a policejní preventisté, kteří za návštěvníky přichází třeba až na pláž.
Jak uvádí kpt. Martin Hron, koordinátor prevence kriminality krajského ředitelství Policie Kraje
Vysočina, preventivní akce cílí především na bezpečí osob pohybujících se na vodě i v jejím nejbližším
okolí.
V období letních prázdnin navštěvují policisté různá koupaliště, vodní plochy a další místa, kde si lidé
užívají letního horka.

„Návštěvníci se mohou od policistů
dozvědět zajímavé preventivní rady,
jak se chovat bezpečně u vody, jak
mají na lodích a plavidlech dodržovat
všechna bezpečnostní pravidla nebo
také zda věnují dostatečnou pozornost u vody svým nezletilým dětem,“
informuje kpt. Hron.

Běží preventivní
policejní akce
Při akci policisté rozdávají lidem
letáčky s preventivními radami
i drobné preventivní předměty.
To jsou např. praktická pouzdra s
náplastmi či plováček na klíče.
Dle slov kpt. Hrona je i letos preventivní akce „Bezpečně u vody“
spojena s projektem „Řídím, piju

nealko pivo“, na kterém Policie ČR
spolupracuje s Českým svazem
pivovarů a sladoven. Ten v rámci
akce dodal různé druhy nealkoholického piva.
Policisté při své preventivní činnosti apelují na všechny občany,
aby během vodních radovánek
nekonzumovali alkohol. „Alkohol
zkrátka na vodu nepatří, protože zvyšuje nejen bezpečnostní, ale i zdravotní riziko při pohybu na vodě i při plavání,“ připomíná policista.
Dnes přinášíme základní návod
policejních preventistů, jak si správně počínat u vody.

Bezpečný pohyb u vody:
� Neskákejte do neznámé vody
� Děti neplavce mějte u vody

neustále pod dohledem
� Dítě vybavte plaveckými

pomůckami odpovídajícími jeho
schopnostem
� U vody i ve vodě věnujte
pozornost svému zdravotnímu stavu
� Na lodích a jiných plavidlech
dodržujte všechna bezpečnostní
pravidla

Pravidla zabezpečení věcí:
� Cennosti, které u vody nezbytně nepotřebujete, nechte raději
doma
� Vozidlo není bezpečným místem pro uložení cenných věcí
� Jízdní kola zabezpečte proti
odcizení
� Nenechávejte své osobní věci a
cennosti bez dozoru
� Doklady neukládejte společně
s penězi.
-lko-

Tip na výlet Hvězdy NHL ve Žďáře podpoří nemocné

Tuto neděli 31. 7. vrcholí v Pohledu u Havlíčkova Brodu tradiční
Svatoanenská pouť. Místo spojené
s Janem Blažejem Santinim Aichlem stojí za vidění.
Barokní zámecký komplex vznikl přestavbou středověkého ženského cisterciáckého kláštera. Pověst
praví, že nedaleko zapadl do bažiny klášterní písař a
již věřil, že zahyne. V tom uslyšel pod zemí varhany a
zaslechl jméno sv. Anny. Slíbil, že bude-li zachráněn,
postaví na místě kapli ke cti svaté Anny. Z bažiny se
vydrápal a slib splnil.
Při kopání základů kaple byl r. 1730 objeven léčivý pramen. V místě se pak měly odehrávat zázraky a
uzdravení, kterých bylo mezi lety 1752 a 1773 zaznamenáno 28. Abatyše nechala r. 1760 postavit kostel
sv. Anny dle staršího návrhu slavného architekta. Ten
již v té době nežil.
Díky léčivému radioaktivnímu prameni byly v místě do r. 1910 lázně. Dodnes turisté přichází ochutnat
lahodnou vodu.
-lko-

Charitativní zápas českých hvězd NHL na podporu hokejové mládeže, pro pacienty s roztroušenou sklerózou nebo lidi po úrazu popálením.
To je cíl sportovní akce s názvem Hvězdy 2022.
Odehraje se v pátek 19. srpna na zimním stadionu v režii zdejšího hokejového klubu, který dlouhodobě vychovává hráče pro extraligové
týmy a v posledních letech i hráče pro NHL.
Na led vyjedou přední čeští hokejisté jako
Jakub Voráček, Martin Nečas, Filip Hronek atd.
Hrát budou nejen pro své fanoušky, ale především pro dobrou věc.
Nadace Jakuba Voráčka pomáhá pacientům s
diagnózou roztroušené sklerózy mozkomíšní.
Kladenský rodák a hráč NHL se ve svém týmu
Philadelphia Flyers již několik let věnuje charitativní činnosti. Nadaci založil se svou starší sestrou Petrou před více než sedmi lety. Ona sama
nemocí trpí.

Organizace Popálky vznikla v roce 2013 ze
Sdružení na pomoc popáleným dětem, které pod
záštitou Kliniky popálenin a plastické chirurgie
FN Brno působilo v ČR od roku 1994.
Věnuje se i popáleným dospělým a jejich rodinným příslušníkům. V Brně je poradenské centrum a kancelář je ve Žďáru.
Pomoc Popálek začíná již u lůžka v nemocnici, kde je poskytnuta konzultace o následné péči,
psychických, sociálních i finančních následcích
popáleninového úrazu. Popálky provází pacienty a jejich rodinné příslušníky po propuštění do
domácího ošetřování. Pro popálené děti a mladistvé organizuje setkání, pobyty, workshopy i
letní tábor.
Program Hvězdy 2022: 12 h. Začátek (dětské
odpoledne); 15 h. Autogramiáda; 17 h. Hokejové utkání; 20-24 h. Zábavný večer s živou hudbou.
-lko-

Žďár si zažil nový cirkus i tanec
V červenci byl Žďár místem čtyřdenního mezinárodního festivalu
nového cirkusu a současného tance KoresponDance. Účinkovaly při
něm i ženy z místní továrny i seniorky.
Krom zámku se představení odehrála v amfiteátru Pilák, na Zelené hoře, v ulicích i na nečekaných
místech. Představili se při nich
zahraniční i tuzemští umělci a soubory.
Na diváky silně zapůsobilo představení choreografa a tanečníka Josefa Nadje, v jehož projektu
OMMA vystoupilo osm mužů z
různých koutů Afriky.

Diváci se znovu vraceli na představení Metasystémy od australského performera Jamese Batchelora. Ten s uměleckým citem zapojil
zaměstnankyně továrny na zámky.
Izraelská choreografka Galit
Liss zase vtáhla do tance seniorky z Vysočiny. Ženy dokázaly, že s
tancem se dá začít v každém věku
a sklízely spontánní potlesk. Konal
se i Benefiční koncert pro mír.
-redUMĚLCI z Afriky velmi zaujali projektem OMMA.
Foto: archiv pořadatele

