V Liberci 30. května 2014

Tisková zpráva
Děti si svůj svátek užily
v kasárnách libereckých chemiků
Přibližně 1.300 libereckých školáků zaplnilo v pátek 30. května areál kasáren 28. října v Liberci.
Zdejší chemici jim k Mezinárodnímu dni dětí připravili ukázky vojenské techniky, výzbroje a
výcviku, i spoustu soutěží.
Malí návštěvníci kasáren si například s nadšením prolezli vystavená vojenská auta a osahali
opravdové zbraně. Seznámili se také s bojovým uměním MUSADO a kdo měl odvahu, zkusil si i
nelehkou úlohu figuranta při výcviku služebních psů. Na Dětském dnu, který připravil 31. pluk
radiační, chemické a biologické ochrany školákům k Mezinárodnímu dni dětí, nechyběly ani chemické
pokusy a spousta sportovně zábavných soutěží.
To, jak je těžká neprůstřelná vesta, si vyzkoušela také primátorka města Martina Rosenbergová, která
se s náměstkem Kamilem Janem Svobodou přišla do kasáren za dětmi podívat. „Jsme rádi, že v Liberci
31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany máme. Vážíme si dlouhodobé spolupráce chemiků
s městem a také toho, co vojáci dělají pro veřejnost. A mezi právě takové akce patří Dětský den,“
poznamenala primátorka. „Přišli jsme se podívat, co všechno vojáci pro děti připravili. Akce se jim
povedla, děti jsou nadšené,“ doplnila.
Děti se také na vlastní oči přesvědčily, jak funguje dekontaminační sprcha. Ta dokáže vojáka očistit od
nebezpečných látek, když se vrací ze zamořeného prostředí. A jako každý rok, tak i letos se školáci
tlačili u ohrad s několika ovcemi a kozami, aby si mohli zvířátka pohladit. Jak prozradili vojáci, zvířata
představují zpestření celé akce. Jejím cílem je každý rok přiblížit malým návštěvníkům armádu zblízka
jako organizaci, která pomáhá i při živelných katastrofách, například povodních.
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