
DNY BEZ ÚRAZŮ 2018 
Úrazy jsou obecně problémem nejen v naší  České republice, ale i ve vyspělých, či 

rozvojových, zemích. Jen paleta příčin a důsledků se mění v závislosti na stavu ekonomického 
a společenského rozvoje země.  

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.   
Zdravé město Letovice ve spolupráci se svými partnery nabízí v rámci kampaně „Dny bez 
úrazů “ následující akce: 
MŠ Čapkova 
1.6. - 12. 6. Dny bez úrazu: - seznamování se základy první pomoci a lékárničkou,                       
beseda se záchranáři, den dětí na hasičárně, rozloučení s předškoláky, spaní v MŠ s 
předškolními dětmi 
MŠ Komenského 
Dny bez úrazu – 3. 6. – 13. 6.  
Dopoledne u hasičské zbrojnice organizované SDH – prohlídka techniky a soutěže pro děti. 
Skákací hrad v areálu školní přírodní zahrady. 
Školní výlety do domu přírody v Moravském krasu s naučně zábavným programem. 
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 
Dny bez úrazů: První pomoc (školní družiny – soutěže), prevence na železnici (drážní 
inspekce), besedy s kurátorem OSPOD,  Kybergrooming – Elim Letovice, příprava a účast na 
soutěži Mladý zdravotník (2. stupeň)  
Nové sdružení zdravotně postižených v Letovicích 

      28. 6. ZÁJEZD DO BRNA: Exkurze ČRo, Vila Stiasstny, Exkurze Stanice ZHS 
Svaz tělesně postižených v Letovicích 
24. 6. -29. 6. Ozdravný pobyt Šumava - Železná Ruda 
Letokruh Letovice 
9. – 10. 6. Víkend na raftech pro celou rodinu 
Masarykova střední škola 
9- 13. 6. Spřízněni hlínou (Vytváření venkovní plastiky nebo zahradní keramiky podle 
vlastních návrhů ze šamotové hlíny. Součástí akce bude pálení ve venkovní peci. Zapojení 
studentů, pedagogů, absolventů a přátel umění z řad veřejnosti.  
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