
Program Národních dnů bez úrazů 2007 v Brně

Dětský den bez úrazu
termín konání: 1. června 2007
místo: Dům dětí a mládeže JUNIOR, Dornych 2
organizátor: Dům dětí a mládeže JUNIOR
kontakt: Vladimíra Nepeřilová, tel.: 775 739 993   

V rámci již tradičního Dětského dne bez úrazu se budou děti atraktivní a hravou 
formou učit, jak se vyhnout poranění doma, ve škole, na ulici i v přírodě a dozví se, 
co dělat pokud k nehodě dojde. Budou si moci vyzkoušet na počítačích výukové 
programy k dopravní výchově, k dispozici budou opět různá stanoviště např. 
nebezpečné předměty venku a v místnosti, první pomoc, jaké to je, když nevidím atd.

Výlet po cyklistických stezkách s cyklozávodem hlídek
termín konání: 1. června 2007
místo: Základní škola Křídlovická 30b
organizátor: Základní škola Křídlovická
kontakt: Jana Houdková, tel.: 543 212 716

Žáci 2. stupně ZŠ Křídlovická vybaveni ochrannými pomůckami projedou na kolech 
v doprovodu příslušníků policie po cyklostezkách městem přes Bystrc k 
medláneckému letišti, kde pro ně bude připraven cyklozávod. Na jednotlivých 
stanovištích děti prokáží své znalosti dopravních předpisů i povinného vybavení kola, 
základů zdravovědy apod. Před závodem příslušníci Městské policie Brno proškolí 
účastníky cyklojízdy v pravidlech silničního provozu a správném chování cyklistů, 
žáky 1. stupně seznámí se zásadami bezpečného pohybu v městském provozu se 
zvláštním zaměřením na okolí školy.   

Hurá, budou prázdniny!
termín konání: 1. – 23. června 2007
místo: Centrum AMAVET – Junior Brno, Štefánikova 1
organizátor: Centrum AMAVET - Junior Brno
kontakt: Ing. Pavel Čížek, tel: 608 432 404

Před začátkem prázdnin bude pro žáky 1. stupně ZŠ připraven speciální výukový 
program, který bude zahrnovat dopravní výchovu, tentokrát zaměřenou na bezpečné 
chování na výletech, např. chůze po silnici, jízda na kole, poskytování první pomoci. 
Druhá část bude věnována prevenci nehod typických pro letní období jako jsou 
otravy houbami, neuvážené skoky do vody, koupání na nebezpečných místech apod.  



Dětský den bez úrazu
termín konání: 7. června 2007
místo: Základní škola Jihomoravské náměstí 2
organizátor: Centrum volného času Fantázie
kontakt: Ing. Iva Ondrušková, tel.: 539 085 766

Slatinská pobočka DDM JUNIOR uspořádá  Dětský den bez úrazu 7. června 2007 na 
školním hřišti ZŠ Jihomoravské náměstí. Děti se zde seznámí s nebezpečími, která 
jim mohou hrozit nejen při pobytu venku, ale např. i doma nebo ve škole, a vyzkouší 
si zda umí poskytnout první pomoc v případě zranění. Budou také připraveny ukázky 
hašení požáru, práce policejních psovodů, jízdní policie i slepeckých psů.    

Pozor, úraz hrozí každou chvíli
termín konání: 7. června 2007
místo: Mateřské centrum Kuřátka, Poštovská 1
organizátor: Mateřské centrum Kuřátka
kontakt: Eliška Břoušková, tel.: 724 229 321

Beseda pro maminky o tom, jak správně poskytnout první pomoc a co dělat, pokud 
se stanou účastníky či svědky nehody doma nebo na ulici. Pro děti od 1 do 4 let bude 
připraveno soutěžní poznávání barev, dopravních značek a bezpečnostních 
pomůcek. Součástí akce bude vyhlášení dětské výtvarné soutěže „Co můžu a co ne“.

Prevence zranění u dětí ve věku 3 – 6 let
termín konání: 12. června 2007
místo: budova mateřské školy, Štouračova 23 
organizátor: Montessori – Vzdělávací Rodinné Centrum
kontakt: Lenka Komárková, tel.: 732 859 257    

V rámci přednášky se rodiče dozvědí, jak vést děti k zodpovědnosti, samostatnosti a 
udržení pozornosti v souladu s jejich fyziologickým vývojem. Takto poučený rodič pak 
může vytvořit pro dítě bezpečnější prostředí přiměřené jeho věku a redukovat tím 
riziko poranění.  

Nejezdi bezhlavě, 
termín konání: 13. června 2007
místo: komunikace v městě Brně
organizátor: Městská policie Brno, Odbor prevence
kontakt: Luboslav Fiala, tel.: 548 210 035

Městská policie Brno zahájí v rámci Národních dnů bez úrazů nový projekt „Nejezdi 
bezhlavě – na kolo jen s přilbou“. Strážníci MP Brno se budou jako „Bezpečná 
patrola“ pohybovat v průběhu prázdnin přímo v terénu, tj. na vytipovaných silničních 
úsecích, cyklotrasách i v sídlištích a budou kontaktovat mladé cyklisty. Ti, kteří budou 
vybaveni přilbou, dostanou malý praktický dárek – blikač na kolo, a ti méně ukáznění 
obdrží slevový kupon na koupi nové přilby.   



Obrázková přehlídka
termín konání: 13. června 2007
místo: Obchodní centrum Omega 
organizátor: Mateřské centrum Kuřátka
kontakt: Eliška Břoušková, tel.: 724 229 321

Na slavnostní vyhlášení výsledků dětské výtvarné soutěže „Co můžu a co ne“ 
a ocenění vítězů naváže výstava nejlepších prací v „Zahradě dětí“ Obchodního 
centra Omega na náměstí Svobody.

Brno Inline Day
termín konání: 17. června 2007
místo: AVION Shopping Park Brno
organizátor: Black Ice – Inline Skating Club, Beinline team 
kontakt: Michal Hrazdíra, tel: 777 180 324

Druhý ročník veřejného závodu na kolečkových bruslích Brno Inline Day se uskuteční 
na venkovních prostranstvích AVION Shopping Parku Brno. Akce, jejímž cílem je 
popularizace inline bruslení v Brně, je určena pro širokou veřejnost. Kromě závodů 
v různých kategoriích si zájemci pod dohledem instruktorů vyzkouší základy inline 
bruslení i způsoby, jak se při tomto druhu sportu vyvarovat zranění. Součástí 
programu bude i exhibiční vystoupení tříkolek a možnost svezení na největší tříkolce 
v České republice.   

Kancelář Brno-Zdravé město 
Magistrát města Brna
31. května 2007


