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Policisté Územního odboru Policie České re-
publiky v  Berouně společně s  dalšími partne-
ry základních i  ostatních složek integrovaného 
záchranného systému připravili 1. června 2022  
na letišti v Tlustici první ročník Dětského dne s IZS. 
Ukázky zahrnovaly statické a dynamické specifické 

činnosti složek Policie ČR, Hasičského záchranného 
sboru ČR, Zdravotnické záchranné služby a zástup-
ců strážníků Městské policie Hořovice a  městské 
policie Žebrák. Návštěvníci také mohli zhlédnout 
vystoupení mažoretek z týmu TJ Spartak Hořovice 
a na ploše se představil kaskadér Lukáš Petráček, 
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Abstrakt: Prvního ročníku Dětského dne s integrovaným záchranným systémem na 
letišti v obci Tlustice se zúčastnily také příslušnice Národní protidrogové centrály 
SKPV PČR. Během úspěšné akce vedly s návštěvníky diskusi o škodlivosti návyko-
vých látek, představily drogový kufr a zodpovídaly dotazy týkající se drogové pro-
blematiky.
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Obr. 1 – činnost Policie ČR na Dětském dni (zdroj: archiv autorky)
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jehož moto show na čtyřkolce a motocyklu vyvolala  
u účastníků značné nadšení.

V rámci pečlivě připravených doprovodných pro-
gramů pro děti i dospělé zde byla například možnost 
získání znalostí ze základů první pomoci. Národní 
protidrogová centrála SKPV ČR (dále také „NPC“), 
která se prostřednictvím svých příslušnic zúčastnila 
také, vedla debatu s veřejností o problematice návy-
kových látek. Účastníci si vyzkoušeli, jak vnímá rea-
litu zrakem člověk intoxikovaný návykovými látkami 
za pomoci brýlí, které simulují jejich požití. Rovněž 
byla představena edukativní pomůcka tzv. „drogo-
vý kufr“, obsahující imitace nejčastěji zneužívaných 
návykových látek, nad kterým se rozvinula diskuze, 
mající přínos pro účastníky i příslušníky NPC. 

Dětského dne na letišti v Tlustici se podle orga-
nizátorů zúčastnilo okolo dvou tisíc účastníků. Pro 
NPC, ale i ostatní zástupce integrovaného systému, 
jsou takové akce možností, jak veřejnost seznámit 
s činnostmi těchto složek a odpovídat na konkrét-
ní dotazy občanů. Považujeme je za oboustranně 
přínosné s  možností vzájemné debaty v  oblasti 
protidrogové prevence v podobě zvyšování povědo-
mí veřejnosti o škodlivosti návykových látek, práv-
ního povědomí a výměny názorů. 
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Abstract: The first year of children‘s day with 
an integrated rescue system at the airport in the 
village of Tlustice was also attended by members 
of the National Drug Headquarters. During the 
successful event they led a discussion with the 
visitors about the harmfulness of addictive sub-
stances, presented an educational drug case and 
answered questions related to drug issues.
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Obr. 2 – stanoviště Národní protidrogové centrály SKPV PČR (zdroj: archiv autorky)


