Skoláci na Stěpánce zachraňovali Životy
svých kamarádů, kteří se tam ,,Zranili"
Mldaló Boleslav - Kbk' zon-

fai-Á vol]ání o pomoc, všude

kIev'

Nejednomu člověku'
prochazejrcimu lesoparkem
stépánká u tenísolTch kuitů,
musela a]espoň na chvili na_
skočit hl1sí kůŽe' Ač nářek byt

op.avdu věťohodný' nůdo
neumÍal a netekla z něj ani
kapka ki1 e- Do boje s pl.i ní pG
mocí t'm totiŽ \.JTazi]y } íd_
LT m]ád1'ch zď_avotí'hr Ja
ko úd! na ně čeka]a Ěaala
úkolú.

v aftáu Nlěstského stadionu
v Mladé Bo]es]a!i- ..chté]i

jsme

\lrrá!

přlŤodnÍho prÍ

střealÍ a n'm2skoÍat ll)raně
ni' se heťjmi * zd€ Eohou
děti setkat"' uvedra pm De!ík

Michaela MittnemÝá

z

Čes

kého Červeného křÍŽe v Mladé
Boleslavi s tím, Že na děti č+
kďa například stanoviště, kde
došlo k uIazu po pádu z kola,
či k uŤazu při Ťezání kůry ze

tIÁ HLÍDKY

nládých zdravotníkůčékalona štěpánce několik zřanění se RerÝmi se mohou setkát v běž-

nán ž'voté.vétšinaz nich si

s

přvnl pomocí velmi dobře poÍadila. Eolo

-

Dq

lř

o

aá 'eze

Srážka

něnými' zapomínaly na chla_

pitliJůa druŽstva

Na jednom ze stailo\rišť 3e na

Ťesuscitaci špaině pokláda]y

doblovolný klouŽek plvnÍ pó'

višti Jiri svoboda'

Na kraj

1.

PáteČnÍ soutěže se zúčastni]o
šest hlÍdek na pr-v]1ím siupni a
12 hlídek na stupni dŤutrém.

2' zš Váciavkova 1082'

přÍk]ad odehláa situace, kdy
cyklistka naŤazila do dvou
běžkyn. Jedna z nich byla po

zeĎí vl]nlfiuiého kotnÍku. Při

ruce na brudník, " uved] jeden
z rozhodČich na tomto stano_

Velice dobřé se zde ovšem
vou životnich funt(c! dalši dďiio alružst!'u ze Základní
dvě pak měty odřeniny kolen a
školy v ČachovicÍch',,Prová'
q.mknutý kotník. Ne vždy se dě1i jsme zde kadiopulmo
nehodě v bezvědomÍ se zásta_

ovšem všem hlídlnám dďilo

tak, jak by si lozhodčÍpř€dstavovďi. .,Něktelé hlÍalky
alrateně manilulovály sé z}a

nání Ťesuscitaci, ď'le

pa]{

jsme zajisti]i divku, která byla v šoku' oŠetři]ijsme výTon a
pomněná kolena"' uveďa ka_

BaŤbola

Št'astna s tlm' Že ve Ško]e mái'

moci, kde se vše potřebné učí'

Nejlepšíhlídky
okresního kola
stupeň

r' Zš DÚkélská ulz, lvlB

Do kŤajského kola, které se

3.

2.

zš svatovítská 574

stupeň

l/B

lvls ččKN1ladá Boles]av

Vl

koná 25. května v Mladé Bo

1'

vé z jednot]í\,ých

3' l4asaryková zŠa MŠ semčlce

leslavi, postupujÍ vždy vitězc
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