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Recense příspěvku: 
 
Bc. Dagmar Klemáková 
 
Asociace „Záchranný kruh“ a její role v kontextu přeshraniční spolupráce Karlovarského 
kraje v oblasti informování, vzdělávání, prevence a přípravy obyvatelstva na běžná rizika  
a mimořádné události 
 
Platforma „Záchranný kruh“ patří bez nadsázky mezi průkopníky v oblasti komunikace 
s veřejností v rámci České republiky – co se týče hledání odpovědí na otázku, jaké je 
nejvhodnější doporučené chování v případě konfrontace s celou škálou mimořádných 
událostí. Není to přitom kampaň jediná, konkurují jí mnohé projekty celostátní (Co dělat?, 
Štěstí přeje připraveným) i regionální povahy (Hasík, Chytré blondýnky radí, R2H, Rescue Info 
a další). I z tohoto důvodů se snaží držet krok s moderními trendy (budování výcvikového 
areálu) a navazovat dokonce přeshraniční vazby (podobně jako projekt „Buď připraven“, 
koncipovaný jako přeshraniční aktivita, spolufinancovaná z rozpočtu Evropské unie (Evropský 
fond regionálního rozvoje prostřednictvím Operačního programu Cezhraničnej spolupráce 
Slovenská republika – Česká republika1). Jedná se o spolupráci platformem Junák – svaz 
skautů a skautek Česká republika, okres Brno – Město2 a Slovenský skauting3). 
 

       
 
Pozornost zasluhuje i projekt speciálního polygonu kde se návštěvníci mohou setkat 
s nácvikem určitých modelových životních situací. I zde je možné narazit na „nejlepší praxi“ 
v zahraničí – a to i s přeshraničním dopadem. Jedná se třeba o „obří kuchyni“ (Riesenküche) 
v Bonnu4 (kde pochopíte nástrahy, čekající na malé dítě), napodobovanou v řadě jiných 
lokalit (Belgie, Švédsko, ale i Česká republika5). 
 
 
V Praze, 17. února 2013   .............................................................. 
       Mgr. Oldřich Luža 
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