
BRNĚNSKÉ DNY BEZ ÚRAZŮ 2008

PŘEHLED AKCÍ

___________________________________________________________________________

PŘEDNÁŠKA O BEZPEČNÉM POHYBU NA KOMUNIKACÍCH
Termín konání: 29. května 2008
Místo: ZŠ Křídlovická
Organizátor: ZŠ Křídlovická a Preventivně informační skupina PČR
Kontakt: Aleš Kottek, tel. 543 212 716, email: a.kottek@seznam.cz

Obsah akce: Přednáška je určena žákům II. stupně základních škol (6. a 7. třídy). Hlavními 
tématy přednášky bude bezpečný pohyb na komunikacích, povinná výbava jízdního kola i 
cyklisty jako účastníka silničního provozu. 

VÝLET PO CYKLISTICKÝCH STEZKÁCH S CYKLOZÁVODEM HLÍDEK 
Termín konání: 30. května 2008, 8.00 – 14.00 hod
Místo konání sportovního dne:  cyklostezka směr Bystrc
Místo konání cyklozávodu: okolí letiště v Brně-Medlánkách 
Organizátor: ZŠ Křídlovická
Kontakt: Aleš Kottek, tel. 543 212 716, email: a.kottek@seznam.cz

Obsah akce: V rámci letního sportovního dne se bude konat výlet po cyklistických stezkách a 
cyklozávod hlídek. V organizovaném pelotonu se žáci přesunou po cyklostezce k letišti 
v Medlánkách. V okolí letiště proběhne závod 2 – 3 hlídek v délce 7 – 10 km s několika 
stanovišti, na kterých budou žáci plnit úkoly z bezpečnosti silničního provozu, zdravovědy, 
zeměpisné, přírodovědné a kulturní oblasti. Peloton bude doprovázet Městská policie, která 
bude rovněž zajišťovat bezpečnost celé akce.  

RECEPT NA BEZPEČÍ MALÉHO CYKLISTY
Termín konání: 31. května – 9. června 2008
Místo: ordinace brněnských dětských lékařů 
Organizátor: Kancelář Brno-Zdravé město a FN Motol
Kontakt: Mgr. Ivana Draholová, tel. 542173075, email: zdrave-mesto@brno.cz

Obsah akce: Informační kampaň pro rodiče a děti „Malý cyklista“, je zaměřena na zvýšení 
informovanosti o prevenci úrazů dětí v cyklistice. Prostřednictvím plakátků, které jsou 
zaslány všem ordinacím dětských lékařů v Brně, budou pediatři  informovat rodiče dětí o 
správném vybavení kola i malého cyklisty tak, aby cyklistika pro děti byla bezpečná. 
Současně budou dětem, které v době konání kampaně Brněnských dnů bez úrazů navštíví 
ordinace dětských lékařů, rozdávány informační letáčky „Recept na bezpečí malého cyklisty“ 
ve formě receptu. 



RALLYE 20 
Termín konání: 31. května 2008, 9.00 – 14.00 hod
Místo: všechna pracoviště JUNIOR – DDM:

JUNIOR – DDM, Dornych 2, Brno-střed
CVČ Vranováček, Vranovská 17, Brno-Husovice
CVČ Paleta, Touškova 9, Brno-Židenice
CVČ Paprsek, Tuháčkova 39, Brno-Komárov
CVČ Fantazie, Tilhonova 49, Brno-Slatina
Přírodovědná stanice Kamenáčky, Kamenáčky 4a, Brno-Židenice

Organizátor: JUNIOR – DDM
Kontakt: Mgr. Miroslava Kadlečková, Junior – DDM, tel. 543 211 599, 608 964 695, 

email: kadleckova@junior.cz

Obsah akce: „Rallye 20“ je určena pro rodiče s dětmi a dětské kolektivy. Na všech
pracovištích DDM Junior budou připravena stanoviště s úkoly z oblasti dopravní prevence, 
bude se hodnotit zvládnutí nebezpečných situací. V části programu nazvaném „S čím si 
nesmím hrát“ budou děti seznámeny s nebezpečnými předměty, které mohou způsobit vážná 
poranění. Součástí programu bude i atraktivní účast hasičů i policie. Zajímavou cenou bude 
odměněno zvládnutí bezpečného přesunu alespoň mezi třemi pracovišti DDM Junior. 

MEDVÍDKOVÁ NEMOCNICE ANEB MEDVÍDEK MĚL ÚRAZ
Termín konání: 1. června  2008, 14.00 – 17.00 hod
Místo: Špilberk – park
Organizátor: IFMSA CZ Brno (Mezinárodní federace asociací mediků) 
Kontakt: Mária Holická, tel. 776 286 369, email: marianet@stoonline.sk

Obsah akce: Cílem akce je seznámit děti s  prostředím nemocnice a odbourat strach 
z lékařského ošetření. Praktická ukázka ošetření na zraněném medvídkovi dětem přiblíží a 
objasní základní vyšetření při úrazu, které lékař v ordinaci provádí. Děti, které si přinesou 
svého medvídka, se mohou  do vyšetřování přímo zapojit. 

HURÁ, BUDOU PRÁZDNINY
Termín konání: 2. – 6. června 2008
Místo: Centrum AMAVET - Junior Brno, Štefánikova 1 
Organizátor: Centrum AMAVET - Junior Brno
Kontakt: Ing. Pavel Čížek, tel. 541 210 160

Obsah akce: Před začátkem prázdnin je pro žáky 1. stupně ZŠ připraven speciální výukový 
program, který se bude skládat ze dvou částí: v první části se bude jednat o dopravní výchovu 
-  chodci jako účastníci silničního provozu, chování cyklistů při jízdě na kole ve městě i mimo 
město, jak správně reagovat v případě nehody, druhá část bude zaměřena na prevenci 
nejčastějších nehod v letních měsících -  přehřátí, neuvážené skoky do vody, pády z kola, 
odřeniny atd. Děti čeká zábavné ponaučení s ukázkami první pomoci a soutěžemi.  



KROK ZA KROKEM V DOPRAVĚ BEZ ÚRAZU 
Termín konání: 4. června  2008, 14.00 – 17.00 hod
Místo: areál Výstaviště BVV, pavilon Y
Organizátor: Policie ČR – PIS, brněnské ředitelství a HBH Projekt
Kontakt: Jitka Heinrichová, tel. 733 690 023, email: j.heinrichova@hbh.cz

Obsah akce: V rámci konání veletrhu Autotec od 4. do 8. června 2008 bude na stánku Policie 
ČR probíhat výchovně vzdělávací program pro děti. V průběhu konání veletrhu budou mít 
děti každý den možnost vyplnit si minitest na stánku Policie ČR a zábavnou formou si ověřit 
své znalosti z pravidel silničního provozu. Dne 4. června budou pořádány dopravní hrátky 
„Krok za krokem v dopravě bez úrazu“  - akce, zaměřená na prevenci úrazů dětí v dopravě.

KAŠPÁREK NA HŘIŠTI
Termín konání: 4. června  2008, 10.00 – 11.00 hod
Místo: MC Kuřátka, Poštovská 1
Organizátor: Mateřské centrum Kuřátka
Kontakt: Eliška Břoušková, tel. 724 229 321, email: kuratka@tiscali.cz

Obsah akce: Beseda pro maminky s ukázkami pomůcek k zajištění bezpečnosti dětí 
v domácnosti.  Pro děti jsou připraveny hry,  malování a povídání s kašpárkem Albertem co 
dělat, jak si hrát a čeho si všímat na hřišti. 

NON-STOP BEZ ÚRAZU 
Termín konání: 4. června 2008, 8.00 – 12.00 hod
Místo: ZŠ Jihomoravské nám. 2, Brno-Slatina
Organizátor: CVČ Fantazie, Brno – Slatina
Kontakt: Ing. Iva Ondroušková, tel. 539 085 766                

Obsah akce: Akce je zaměřena na prevenci dětských úrazů doma, ve škole, na ulici i 
v přírodě. Program je určen pro žáky 1. stupně ZŠ. Cílem akce je atraktivní a zábavnou 
formou naučit děti, jak předcházet zraněním a jak se zachovat v případě úrazu. Součástí 
programu bude i canisterapie, která obohatí program o populární metody terapie, využívající 
pozitivního působení psa na zdraví člověka, jež se mohou uplatnit v rehabilitační poúrazové 
praxi.

DĚTSKÝ PARK SNŮ 
Termín konání:  5. června  2008, od 10.00 hod.
Místo: MC Kuřátka, Poštovská 1
Organizátor: Mateřské centrum Kuřátka
Kontakt: Eliška Břoušková, tel. 724 229 321, email: kuratka@tiscali.cz

Obsah akce: Slavnostní vyhlášení výtvarné soutěže, ve které děti od 1 roku 12 let ztvární své 
představy o ideálním bezpečném hřišti či parku. Soutěž probíhá v MC Kuřátka a OC Omega 
od 5. května do 5. června 2008. Na slavnostním vyhlášení bude vybráno a odměněno 12 
nejzajímavějších výtvarných námětů.



KURS RESUSCITACE PRO VEŘEJNOST
Termín konání: 9. června 2008, v 15.00 a v 17.00 hod.
Místo: konferenční místnost Nemocnice Milosrdných bratří, Polní 3
Organizátor: Nemocnice Milosrdných bratří
Kontakt: Klientské centrum NMB, tel. 543 165 210

Obsah akce: Nemocnice Milosrdných bratří nabízí dvouhodinové školení pro veřejnost 
v oblasti resuscitační péče, které bude zaměřeno především na pomoc při srdečních 
příhodách, kdy je rozhodující včasná a účinná první pomoc. Praktická ukázka a  nácvik bude 
prováděn na moderních figurínách. Zájemci o účast se musí nahlásit předem Klientskému
centru NMB, tel. 543 165 210.

Kontakt:
Kancelář Brno-Zdravé město
Magistrát města Brna
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno
tel.: 542 173 075
e-mail: zdrave-mesto@brno.cz


