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Vážení,
dovolte mi abych Vám, jménem všech zúčastněných, poděkovala za uskutečnění
preventivně-výchovné akce, konané dne 26. 11. 2011 v areálu autobusových garáží Klíčov,
kterou pořádal Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. jednotka Správa vozidel Autobusy ve
spolupráci s jednotkou Sboru dobrovolných hasičů Praha 9 - Satalice a Hasičského
záchranného sboru DP-METRO.

Pro žáky se zrakovým či jiným zdravotním postižením to bylo velkým přínosem
nejen v rámci výuky prostorové orientace a komunikace, ale i velkým nezapomenutelným
zážitkem. Prezentace autobusové garáže ze sedadla autobusu, který projížděl všemi jejími
dílčími úseky po celém areálu i přednáška o chodu a technických parametrech provozovny
byla opravdu zajímavá.

Žáci měli také šanci seznámit se s prací hasičského sboru a dozvědět se tak mnoho
potřebného pro jejich budoucí samostatný život, např. jak se zachovat, když začne hořet a jak
požárům předcházet. Bylo jim umožněno prohlédnout si hasičskou techniku, usednout do
kabin hasičských vozidel, osahat si hasičskou výstroj atd.
Prezentace hasičské techniky s výkladem o činnosti a výbavě dobrovolného i
profesionálního sboru všechny zajímala po praktické, ale i teoretické stránce.
Zásah jednotek SDH Satalice ve spolupráci s HZS DP-METRO na hořící autobus
MHD byl z bezpečnostního hlediska velmi dobře zajištěn. Žáci i pedagogové tak měli
možnost shlédnout nelehkou práci hasičů. Díky ní si uvědomili, jak nebezpečné situace musí
hasiči řešit a jak při záchraně lidských životů záleží na každé minutě, sehranosti a odvaze
kolektivu.

Ráda bych také poděkovala DP jednotce Provoz autobusy za zajištění dopravy našich
žáků na místo uskutečnění akce z konečné stanice metra Letňany a zpět. Všichni to ocenili
zejména díky značně chladnému počasí i zkrácení cestovací doby.
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Naši žáci, včetně pedagogického doprovodu byli velmi spokojeni. Velice si vážíme
a ceníme Vaší vstřícnosti a kladného profesionálního přístupu. Provedení a organizace celé
akce byla na vysoké úrovni.
V neposlední řadě děkuji všem, kteří zajišťovali tuto akci a věnovali se účastníkům
s velkým nadšením a značnou trpělivostí, zvláště pak při zodpovídání někdy až příliš
zvídavých otázek.
Pokud by to bylo možné, rádi bych s Vámi i nadále pokračovali ve spolupráci. Ještě
jednou děkujeme za nevšední zážitek, který nám umožnil nahlédnout do náročného světa
záchranářů lidských životů

S pozdravem

Mgr. Zuzana Kramosilová

V Praze 1.12.2011
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