
 

DNY BEZ ÚRAZŮ 2017 V LETOVICÍCH 
Úrazy představují závažné ohrožení především pro osoby mladšího věku; nejčastěji se zraní 
právě děti, dospívající a osoby do 44 let věku. Na podporu prevence úrazů probíhá v červnu 
každoroční kampaň Dny bez úrazů.  
Prevence úrazů je důležitá především u dětí a mladistvých. Správným chováním a návyky 
můžeme většině úrazů předcházet, ale ne vždy se jim vyhneme. Ke zranění může dojít na 
silnicích, při různých volno časových aktivitách, ale i doma. Důležité je vědět jak se při 
zranění zachovat, kam zavolat o pomoc, jak úraz ošetřit.  

Celostátní kampaň Dny bez úrazů, která vznikla z iniciativy Ministerstva zdravotnictví 
ČR a Národní sítě Zdravých měst ČR, probíhá v letošním roce ve dnech 1 - 12. června 2017.   
Zdravé město Letovice ve spolupráci se svými partnery nabízí v rámci kampaně „Dny bez 
úrazů “ následující akce: 
MŠ Čapkova 
- den dětí na hasičárně 
- beseda s myslivci  
 6. 6. - skákací hrad na zahradě MŠ 
15. 6. - rozloučení s předškoláky s oslavou 55. výročí MŠ – představení Kamarádi a další  
            doprovodný program 
Spaní v MŠ s předškolními dětmi 
MŠ Komenského  
- dopoledne u hasičské zbrojnice organizované SDH – prohlídka techniky a soutěže pro 

děti. 
- skákací hrad v areálu školní přírodní zahrady. 
- školní výlety v rámci okresu Blansko. 
MŠ Třebětínská  
- sportovní dopoledne a skákací hrad na školní zahradě MŠ  
- návštěva dopravního hřiště v Blansku 
- návštěva hasičské zbrojnice v Letovicích 
- beseda o bezpečnosti v silničním provozu s Městskou policií 
- plavecký výcvik dětí MŠ v krytých lázních v Boskovicích 
ZŠ Letovice 
- besedy s kurátorem OSPOD 
- kybergrooming – Elim Letovice 
- příprava a účast na soutěži Mladý zdravotník (2. stupeň) 
- prevence na železnici (drážní inspekce) 
Nové sdružení zdravotn ě postižených v Letovicích   
22. 6. – zájezd na Pálavu  
Svaz tělesně postižených v Letovicích  
13. 6. – přednáška p. Kuda B. - Letovice Zdravé město – klubovna důchodců 
Letokruh Letovice 
4. – 5. 6. - S rafty na Pálavu                                              
                                                                                        Kancelář PZM Letovice a MA21 


