Město Mělník
dovoluje si pozvat občany města v rámci svého
Programu prevence kriminality na rok 2013
na

IV. ročník
DNE BEZPEČÍ A POŘÁDKU
Dne 07. 05. 2013 od 10:00 hodin
se můžete v Parku Podolí (za HM Tesco)
seznámit s prací a technikou záchranných složek,
zeptat se a získat informace týkající se prevence kriminality
a podívat se na ukázky práce
městské a státní policie, hasičů, záchranné služby a týmu pro besip.

PROGRAM DNE:
10:00 – slavnostní zahájení starostou města MVDr. Ctiradem Mikešem
MĚSTSKÁ POLICIE MĚLNÍK
- ukázky z výcviku strážníků MP, použití výcvikového oděvu High Gear a vybavení MP
ÚZEMNÍ ODBOR POLICIE ČR MĚLNÍK
- ukázky práce a výcviku Pořádkové jednotky Mělník, Středočeské krajské zásahové jednotky,
Letecké služby Policie ČR, Pyrotechnické služby Policejního prezidia, policejních psovodů,
jízdní policie, ale i ukázky kriminalistických techniků a dalších policejních složek
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MĚLNÍK
- ukázky výcviku, vybavení a práce lezců, vyprošťování osob z automobilu, vybavení
na únik ropných látek a preventivní program Hasík
ASOCIACE SAMARITÁNŮ ČR
- ukázka zásahu a ošetření osob vyproštěných hasiči po autonehodě
TÝM BESIP
- komplexní nabídka zaměřená na dopravní výchovu a možnosti vyzkoušení trenažérů
simulujících náraz při dopravní nehodě, motocyklový a automobilový trenažér,
dětské dopravní hřiště
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LokZS ČR
- prezentace bezpečnostně zdravotního systému BLUE ALARM, soutěže pro děti
KLUB TAEKWONDO HANSOO MĚLNÍK a ŠKOLA KUNG FU
- ukázky práce s dětmi při výuce bojových umění
CONSTRUCT
- ukázky zabezpečovacích systémů
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BABYLON
- připravilo nabídku volnočasových aktivit v rámci Nízkoprahového zařízení Kontakt
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ AZ MEDICA
- připravilo stánek s výukou první pomoci a seznámení s defibrilátorem a jeho použitím
PSÍ ŠKOLA MIMI
- ukázka výcviku psů
SOUČÁSTÍ PROGAMU JSOU I PREZENTACE ZÚČASTNĚNÝCH STRAN NA STÁNCÍCH.
ZMĚNA PROGRAMU POŘÁDAJÍCÍMI ORGANIZACEMI VYHRAZENA.

Přijměte naše pozvání a přijďte s námi strávit den.
Mediální partneři: RÁDIO JIZERA, MĚLNICKÝ DENÍK
Další partneři akce: TESCO, ŠKODA AUTO a.s., TELMO, , REKLAMA MAZOCHOVÁ

