
Aktivita hasičů: Společník
aneb spolu to zvládneme!

M
imořádné
opatření ze
dne 12. břez-
na (nouzový
stav), které

vyhlásila vláda, postihlo
všechny obyvatele bez výjim-
ky, včetně činnosti úseku
mládeže SH ČMS, tj. především
kolektivůmladých hasičů
i sportovních oddílů SDH. Pro
dobrovolné hasiče včetně dětí
a mládeže přišly nové výzvy,
zejména šití roušek, pomáhá-
ní s nákupy seniorům, vyzve-
dávání léků. Zejména pro-
střednictvím sociálních sítí je
patrné, jakmoc se všichni,
malí i velcí, každý dle svých
možností, snaží pomáhat.
Amožná právě všechny tyto
aktivity přineslymyšlenku
nesložit zbraně a pokračovat
v kolektivní mládežnické čin-
nosti i během nouzového sta-
vu. Tak se zrodil nápad, který
dostal jméno Společník.
„Je to dílomomentální

myšlenky, rychlých reakcí a

obětavých a ochotných lidi-
ček, vedoucích, dětí samot-
ných, zkrátka všech dobro-
volníků, kteří do toho šli s ná-

mi. Podstatou našeho skrom-
ného projektu je spojit různé
nápady, náměty a činnosti
v jedno a postupně je před-
kládat mladým hasičům i ve-
řejnosti, jako jednotlivé akti-
vity.
Velmi rychle jsme se napří-

klad domluvili s Armádou ČR
a získali souhlas k využití vi-
deí s pohybovým cvičením od
výsadkářů či hradní stráže,
podobně tomu bylo i u hry
„Nalož si“, kterou vymysleli
naši kamarádi z Asociace tu-
ristických oddílůmládeže.
Aktivně se zapojili holky

a kluci z reprezentace dorostu
v požárním sportu, členové
ÚORM (Ústřední odborné rady
mládeže), vedoucí i mladí
hasiči z různých SDH. Momen-
tálněmáme databázi nápadů,
kterou postupně budeme zve-
řejňovat a doplňovat. Každý
den cca okolo 15 hodinymů-
žete jednu aktivitu najít na
www.dh.cz nebo na facebooku
SH ČMS,“ říkáMonika Ně-

mečková, náměstkyně sta-
rosty pro úsekmládeže. Vši-
chni pevně doufají, že nouzo-
vý stav skončí co nejdříve
amladí hasiči se vrátí na hřiš-
tě, do kluboven a do přírody.
Do té doby věřte, že přesto, že
jsme KAŽDÝ

doby
KAŽDÝ
doby

SÁM, Společník
nám dává šanci BÝT SPOLU!
Irena Špačková, tisková
mluvčí SH ČMS

Špačková,
ČMS

Špačková,
Foto: SH ČMS

HASIČI KOLEMNÁS

ADVERTORIAL

15 • Prostějovský týden


