
Kamarádi, přátelé, kolegyně, kolegové. 
Dovolte mi v krátkosti Vám představit program Hasík CZ. 
Já jsem měla možnost o něm slyšet hodně pozitivních informací od různých kamarádů a 
přátel, instruktorů tohoto programu. Sama jsem již instruktorem programu a společně s 
Honzou Dresslerem navštěvuji několik ZŠ v našem okrese Trutnov. Např.: ZŠ Náchodská 
Trutnov, ZŠ nám. Míru Vrchlabí, ZŠ Schulzovy Sady Dvůr Králové nad Labem, ZŠ Radvanice 
a další. 
Jde o preventivně výchovný program v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, který 
je zaměřený na děti v základním stupni vzdělávání. 
Konkrétně pro 2. třídy na prvním stupni a 6. třídy na druhém stupni ZŠ. Program je 
přizpůsoben věku dětí. Je možné jej po drobné úpravě použít i pro jinou věkovou kategorii 
dětí. 
Dvojice instruktorů pracuje se skupinou dětí z jedné třídy. Děti jsou na sebe zvyklé. (Žádná 
přednáška pro celou školu, celý první nebo druhý stupeň, více tříd najednou). 
Dvojici instruktorů může tvořit kdokoliv, kdo má zájem o práci s dětmi, kdo má pocit, že je 
správné dětem předávat informace, které jim mohou záchránit zdraví nebo dokonce život a 
nejen jim, ale i jejich kamarádům, rodině... 
Může to být profesionální hasič, dobrovolný hasič, jakýkoliv jiný záchranář, policista, učitel, 
opravdu kdokoliv, kdo má chuť se do této práce pustit nebo kdokoliv, kdo třeba již podobnou 
aktivitu dělá a hodilo by se mu získat nové poznatky a informace pro zlepšení své činnosti. 
Jedná se o dobrovolnou činnost. Na dobrovolnost jsme myslím již zvyklí  
Ideální by bylo, kdyby dvojice instruktorů navštěvovala rok co rok jednu až dvě ZŠ (2. a 6. 
třídy) v blízkosti svého bydliště, pracoviště. Školy se navštěvují v ranních hodinách (8. až 9. 
hodina ranní). 
Program je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Lektoři, kteří školí 
instruktory programu, jsou sdružení v organizaci Citadela Bruntál 
(http://www.hasik.cz/citadela/). 
V roce 2015 by měl proběhnout kurz pro nové instruktory v Královéhradeckém kraji, pod 
záštitou HZS Královéhradeckého kraje. Kurz může absolvovat 26 osob (13 dvojic). 
Momentálně hledáme zájemce o tuto činnost v našem kraji, zájemce o absolvování kurzu. 
Pokud Vás program zaujal přihlašte se ke skupině "Hasík CZ v Královéhradeckém kraji" na 
Facebooku. Pokud nemáte na FB účet, napiště mi mail. Ráda zodpovím jakékoliv Vaše 
dotazy. 
Více informací můžete najít také na adrese www.hasik.cz 
 
Jitka Paťavová 
tel. 777 160 548 
meil Patavova.J@email.cz 


