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Ráno se stará o koleje, odpoledne hlídá plavce
Ostrava - Většina lidí chodí na Letní koupaliště v Porubě za zábavou a osvěžením. Plavčík Petr Klimša sem chodí, aby
dohlédl na jejich bezpečnost. Redaktorka Deníku s ním strávila jeden den.

Autor:
Tereza Krumpholzová
|

Sdílet

Redaktorka Deníku strávila jeden den s plavčíkem Petrem Klimšou na Letním koupališti v Porubě.
Autor: DENÍK/Pavel Sonnek
Úderem patnácté hodiny odpolední začíná plavčíkovi Petru Klimšovi služba. Civilní oblečení vymění za žluté reflexní kraťasy, bílé tričko s
modrým nápisem plavčík a na oči nasadí sluneční brýle. Dnes už má jednu službu za sebou. Od šesté hodiny ranní do půl třetí odpoledne
pracuje jako údržbář na kolejích Vysoké škole báňské.
„Většina plavčíků, kteří tady jsme, jsou bývalí plavci. Tuhle práci děláme, protože máme vztah k vodě. Je to pro nás určitý životní styl, stejně
jako to třeba mají motorkáři nebo fotbalisté,“ vysvětluje cestou na dvojku. Tak říkají plavčíci plavčické věži u lesa. Pro dnešní odpoledne to
bude naše stanoviště.

Hladina se zavře
Spolu s námi je na věži ještě zkušený plavčík Pavel Skořepa. Zatímco desítky lidí se ve vodě bezstarostně baví, oba plavčíci hladinu bedlivě
pozorují. „Jsme vlastně preventisti. Musíme zabránit tomu, aby se vůbec někdo začal topit, nebo se zranil,“ objasňují náplň své práce a ukazují
na seniora, který plave daleko od břehu. „Tenhle pán třeba patří k rizikové skupině. Je starší, plave sám a může se mu třeba udělat špatně,“ říká
Petr Klimša a vyvrací mou představu o tonoucím člověku. „Když se někdo topí, nevypadá to jako ve filmu. Neplácá kolem sebe rukama a
nekřičí. Z ničeho nic sklouzne pod vodu a hladina se zavře,“ vysvětluje.
„Nebezpečné je také, pokud se lidé před vstupem do vody posilní alkoholem. Poslední dobou přibývá mladých lidí, kteří jsou pod vlivem drog.
Neohrožují jenom sebe, ale i ostatní návštěvníky,“ tvrdí.

Hlavou napřed
Na chvíli musíme věž opustit. Několikrát za službu musí plavčíci projít kolem vodní nádrže. „Střídáme se s ostatními plavčíky. Dáme si signál,
abychom se tady potom nemotali,“ vysvětluje Klimša, když jdeme kolem toboganů. „Tady se stane nejvíce úrazů. Většinou kvůli tomu, že jsou
lidé nezodpovědí a zbytečně riskují. Například tím, že jedou třeba hlavou napřed,“ říká.
„Dávejte pozor na to dítě,“ křikne Klimša a pískne na mladou matku, jejíž dítě téměř vypadlo z nafukovacího kruhu, zatímco ona se bavila s
kamarádkou. „Někteří rodiče jsou opravdu nezodpovědní. Nechápu, proč s malými dětmi nejdou do bazénu pro neplavce, který je pro ně
určený,“ komentuje situaci plavčík.

Tabletka od bolesti
„Lidé za námi často chodí i s úplně absurdními věcmi. Třeba ženské k nám kdysi chodily pro tampony, teď už je v areálu prodávají. Sem tam
někdo přijde i pro tabletku od bolesti nebo chce vytáhnout klíště. Jenže my nejsme pohotovost,“ povzdechne si.
Půl hodiny před zavírací dobou musíme vyhnat z vody poslední návštěvníky a obejít znovu celý areál. Kontrolujeme, jestli někde nezůstala
prázdná deka s osobními věcmi, a jestli už nikdo nezůstal ve vodě. „Dnešní den patřil k těm klidnějším. Nikdo se netopil, nikdo se nezranil,“
loučí se Petr Klimša.
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