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Práce hasičů a záchranářů je velmi důležitá pro každého z nás. Myslím, že většina již
takového hasiče nebo záchranáře viděla v akci, nebo jeho zásah dokonce zažila na vlastní kůži. Je
to velmi důležité povolání. Takový hasič nesmí ani chvíli váhat, jestli se vrhne do bytu, ze
kterého šlehají plameny, a záchranář nesmí přemýšlet, jak a čím ošetří zraněného. V očích
spousty malých dětí jsou takoví lidé superhrdiny. Dříve byl sen každého chlapce stát se hasičem
nebo záchranářem a zachraňovat životy.
Jak důležitou práci vykonávají hasiči pro nás? V rukách takového člověka je spousta
nevinných lidských, ale i zvířecích životů. Mezi práci hasiče nepatří jen hašení ohně, ale třeba i
sundání zatoulané kočky ze stromu nebo naopak vrácení spadlého kosího hnízda zpátky do
koruny stromu. V televizi už také běželo mnoho filmů o spasitelích lidských životů. Třeba ten,
kde došlo k výbuchu plynu v obrovské firmě a všem se pomalu pod nohama rozpadala podlaha.
Hasiči byli za chvíli u požáru a s velkými hadicemi se vrhli do budovy hledat uvězněné lidi.
Většinu se podařilo zachránit a o ty se potom postarala záchranná služba.
Záchranná služba je pro nás také velmi důležitá. Každý den vyjíždějí ke stovce případů a
zachraňují lidem životy. Naštěstí tu jsou, a když je třeba, přijedou. Zajistí vám první pomoc a
odvezou vás do nemocnice, kde vás předají do rukou zkušených lékařů.
Takové práce bychom si měli vážit. Poslední dobou, s novou generací, je na světě míň a míň
tak statečných lidí. Jen málokdo se vrhne do požáru, aby zachránil cizí život, i kdyby měl
padnout on sám. Doufám, že se v tomhle světě najde ještě někdo takový, kdo by byl ochotný
položit vlastní život za ostatní a kdo rád pomůže bezmocnému člověku. Každý z nás může být
hrdinou. Stačí chtít.

