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Váž€ný pane řediteli,

]menuji se František coufal a tuto událost Vám píš],jelikož 5€ jedná o studenta Vaší školY,lméno

5tudenla ]e Vojtěch 1mrich,

Nynik událo9t1:

Dne 23.9,2016ve 22.00 hod]smé vYjížděli z BUkovan u sokolova do chorvatska.Jeli jsme
já,má manželka lrena,Vojtovi rodiče a Vojla,cesta bYla přijatelná až do doby,nežjsme Vjeíido
slovln5ka,zastavilijsme na j€dné ben7inoVé pUmpě,abychom se trochu protáhii a mohli pokíáČovat

dá|e,VYjeli j§m€,do cíle nám zbývalo pár knr,když v tom j§em uviděl ná silnici nějaké tíosky
auta-Zpomaliljsem a V tom před námividím rozbité havarované auto.Zpomaliljsem ještě vic a

Vidím,jak k našemu aUtu běží s|ečna,která již telefonovala a ukazovala nan ná5 rUkou,že potřébují
pomoc.(V havarovaném autě byla tříčlenná p osádká ),Zast avil jsem, Vojta okamžitě bez jakéhokoliv

zaváháníotevřel dveře od auta a rychle běžel na pomoc,.]á zajeI ke krajnici,jelikož 3uia kolem
jezdila,jakoby se nic nestalo.Já a Vojtov6 mámká jsme šli za Vojtou,zda li nepotřebuje pomoc,ale ten

už dělal masáž srdce mladému člověku,kteď ležel na zemi V be2vědomí,Viděli jsme,že se mládik na

okarnžik probral,chrčel a jako by mu bYlo na zvracení,když V tom Vojta .htěl hocha dát do

stabiljzované polohy,ale slečna mU v tom bránila,stále ho otáčela na záda,v tom mjadík opět upadj

do bezvědomí,by| bez pulzu,aie ten bohužel nenahmatal.Mladík opět byl v bezvědomí,V tom Vojta

opětovně zača] s masáží srdc€.Najednou zastaviIo áuto,ze kterého Wlezl muž,kten/ měl lékařský

kufřík(zřejmě to byl dálniční lékař prvni pomoci) a spolu 5 Vojlou špolupracovali,aniž by se

dorozumněla,jelikož to byl dovinec.Mladíka se podářilo oživit,dali ho do stabilizované po ohY,jelikož

už dýchalsám,Vtom přúeli zá€hranáři,co bylo dál, n evířn€,poněVa dž jse m Vojtovi řekl,že ted'Už je V

dobÝch rukou a mY múžem pokračovat V cestě.

co je neuvěřitelné,že po ce]ou dobu,co Vojta 5e snažii o záchranu života někoho
jiného,ne2astaViIo anijedno jediné auto aby pomohli.Nevim,jak by to dopadJo,kdyby.hom

nezastaVili,ale myslim 5i,že díky VojtoVi mladík přežil.Lhostejnost lidí,j€ opraVdu neuvěřitelná,



Vojtu J'§me obdivovalilak se ke Všemu postavi|,on to bralopravdu jako samozřejmos a

povinnost.Jsme na něj pyšní ajeho rodiče obzvlášť.Vše se stalo 24.9.2016 V 5.50 hod.na dálniciz

Jesenici do Kranj před viaduktern Peíačica(slovinsko} 200 km před naším cílem.

Paradox je ovšem vtom,žejsem asitřidny na to najelna internét a hned druhý den po ná5

jsem četl,že se stala dopravní nehodá,sice na jiném místě,áletéž V 5.50 hod.(slovinsko).smutné na

tom je,že tam umřelčlověk,Kdo ví,zda-limu byla poskytnuta první pomoc a nebo to byla opět

lhostejnost ostatnich řidičú?(do vi.

lá,má manželka a rodiče Vojty jsme náležitě pyšni,že Vojta navštěvuje zrovna Vašiškolu,která

oplávdu fun8uje takiak má,že studenty učí vše,co 5e plvní pomocitýče.vaše škola Je prostě

nejlepší.Vím,mnoho lidí nad tím vším možná mávne rukou,ale my§líme si,že základy první pomoci by

mělzvtádat každÝ.Děkujeme ínoc Vaší škole ža přípravu,která se nyníopravdu Vyplatila.

Aťje toiak chce,vo.JTA lMRlcH za.hránil j€den lidský život a toje to nejcennéjší,co člověk

má.

s pozdravem

|-rantl5ek Lol,]la]

Mobil:607 283 663

E-mailI fous111@seznam.cl



Jsme velice hrdí a pyšní, když nám do školy přijde dopis od
veře,jnosti s pochvalou na naše žáky, Jeden takový přišel v
říjnu. Týkal se Vojty lmricha, žáka 3. ročniku studijního oboru
Strojník požárni techniky. Autor v něm popisoval cestu na
dgvolenou do Chorvatska. Což by samo o sobě moc zajímavé
nebylo. Jenže, Kousek před cílem na dálnici minuli havarované
auto. Zastavili a Vojta běžel poskytnout předlékařskou prvn í

pomoc. Zahájil kardiopulmonální resuscitaci, čímž mladému
řidiči zachránil život, Uložil ho do stabilizované polohy a vyčkal
na příjezd lékaře. Děkujeme za dobrý příklad všem. Včera mu
přijel předat ocenění i ředitel HZS Ústeckého kraje, plk. lng,

Roman Vyskočil


