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Hodnocení akce „Den BESIP“
Ve dnech 2.-3.7.2012 proběhl v kasárnách 6. října Liberec již druhý ročník akce pořádaný pod záštitou
Velitelství vojenské policie Stará Boleslav a Velitelství vojenské policie Tábor nazvaná „Den BESIP“, která
byla určena pro příslušníky a občanské zaměstnance vojenských útvarů a zařízení posádky Liberec, Chotyně a
posádky Ústí nad Labem a dále pro příslušníky Celní správy Libereckého kraje a Vězeňské služby.
Akce byla pořádána v součinnosti se složkami IZS Libereckého kraje – ZZS LK, HZS LK a dále PČR (KŘ
PČR LK), Týmu „Bezpečně na silnicích“ o.p.s., Institutu Dopravní výchovy Vojenské akademie Vyškov, firmy
Albeco s.r.o., Centra pro silniční dopravu, firmy Škoda auto a.s. a soukromé oční kliniky Gemini.
Celkem se akce v obou dnech zúčastnilo 314 vojáků z povolání a občanských zaměstnanců 31. brigády
radiační a chemické ochrany Liberec, Veterinární základny Chotyně, Krajského vojenského ředitelství Liberec,
Krajského vojenského ředitelství Ústí nad Labem, 311.praporu radiační a chemické ochrana Liberec,
312.praporu radiační a chemické ochrana Liberec, příslušníků aktivních záloh Krajského vojenského ředitelství
Liberec, příslušníků Celní správy Liberec a příslušníků Vězeňské služby.
Akce byla zaměřena do dvou částí a to jak na praktické ukázky s přímou účastí zúčastněných, tak i na
teoretické přednášky ve formě prezentace.
Pracoviště, které zabezpečovala Vaše složka bylo zaměřeno jak na správné zvládnutí a využití bezpečnostních
prvků vozidla (bez. pásy, nastavení volantu vozidla a autosedačky), tak i na výklad spojený s ukázkou dětských
autosedaček a to se zaměřením na správnou montáž těchto sedaček v závislosti na výbavě vozidla, stáří, výšce a
váze přepravovaného dítěte. Dále bylo ukázáno na řezu vozidla Škoda Yeti, jakým způsobem jsou řešeny
pasivní i aktivní prvky bezpečnosti pasažérů ve vozidle a v neposlední řadě proběhla na dalším pracovišti
praktická ukázka narušení motorických schopností po požití alkoholických nápojů za využití speciálních brýlí.
Výklad a vlastní ukázka ze strany Vašich pracovníků a pracovnic byla u všech zúčastněných hodnocena velmi
kladně a na profesionální úrovni. Získané informace je možno ihned si ověřit nebo využít v praxi při řízení
vozidel.
Děkuji Vám za spolupráci a velmi kvalitní a profesionální přístup při plánování a v průběhu celé
akce.
S pozdravem
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