
Přes bariéry s policií

MĚLNICKO - Sportovně charitativní akce se zúčastnili studenti ze středních škol v Mělníku a Neratovicích. 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR,
nadací Konto Bariery a spolkem Bezpečná společnost připravilo sportovně charitativní akci s názvem „  Přes  
bariéry s     policií“  .
https://www.policie.cz/clanek/projekt-pres-bariery-s-policii-realizujeme-jiz-patym-rokem.aspx.

Studenti maturitních ročníků středních škol a středních odborných učilišť s maturitou mají možnost vyzkoušet
si  pod  vedením  instruktorů  Školního  policejního  střediska  testy  fyzické  způsobilosti  potřebné  pro  přijetí
k policii.  Generální  partner  za  účastníky  zaplatí  „startovné“,  které  se  následně  dostane  prostřednictvím
nadace Konto Bariéry vybrané osobě, která pomoc potřebuje. Naší snahou je vybrat co nejvyšší finanční
obnos pro vybranou osobu, která je hendikepována.

V letošním podzimním ročníku se jedná se o desetiletou Terezku, která se vypořádává s následky tragické
dopravní nehody. Ve vysoké rychlosti ji srazilo auto. Svůj boj o život nakonec vyhrála. Peníze z charitativní
akce Přes bariéry s policií budou použity na skladný zdravotní vozík, který nutně potřebuje na cesty do školy.

Ve čtvrtek 6. října 2022 se do sportovně charitativní akce zapojili studenti mělnických škol,  Gymnázia Jana
Palacha Mělník, Soukromé střední zdravotní školy Mělník a Integrované střední školy technické Mělník. Ve
sportovní hale místního gymnázia fyzické testy absolvovala téměř  padesátka sportovců.  Polovina z nich
splnila předepsaná kritéria.

V pondělí  10.  října  2022 akce  proběhla  ve  sportovní  hale  v  Neratovicích  za  účasti  studentů  místního
gymnázia a Střední odborné školy Neratovice. Z 27 sportovců jich fyzické testy splnilo 14.

Studenti  svým výkonem nejen přispěli  na výše uvedenou postiženou osobu, ale obdrželi  od středočeské
policie voucher, jehož platnost je do konce roku 2023 a pokud se tito maturanti rozhodnou zkusit po maturitní
zkoušce výběrové řízení k Policii  ČR,     mají již  třetinu tohoto řízení splněno. Čekají  je jen psychologické
vyšetření a lékařská prohlídka. Odkaz na výběrové řízení:
https://www.policie.cz/clanek/stale-prijimame-nove-uchazece-do-rad-stredoceske-policie-rozcestnik.aspx

Rádi bychom touto cestou poděkovali vedení škol, že umožnilo svým studentům zúčastnit se a samozřejmě
všem studentům za sportovní výkony. Zvláště pak děkujeme paní ředitelce mělnického gymnázia a vedení
TJ Neratovice  za zapůjčení sportovních  hal.
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