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DĚTI V BEZpEČÍ DOMA I V DOpRAVĚ
7. 6. 2012 / 10:00  
Mateřské centrum Kuřátka, poštovská 1 
(Mateřské centrum Kuřátka)
Pro maminky je připravena beseda týkající se prevence úrazů doma 
a v dopravě a pro děti poučná pohádka a projekt „Pásovec“, který je 
zaměřený na nezbytnost používání dětských autosedaček a bezpeč-
nostních pásů.
h www.kuratka.com

ÚpLNĚ BEZpEČNÁ MÓDNÍ pŘEHLÍDKA
7. 6. 2012 / 15:00
ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2, Slatina 
(ZŠ a MŠ Jihomoravské nám.)
Originální módní přehlídka pro širokou veřejnost, na které budou 
představeny modely výstroje a výzbroje pro sport. Cílem akce je 
zdůraznit význam používání ochranných pomůcek při sportu. 
Máte-li zájem vystoupit s vlastním modelem, ozvěte se  
na tel.: 545 321 600.
h www.zsjihomoravske.cz

SENIOŘI BEZpEČNĚ DOMA I VENKU
7. 6. 2012 / 10:00 – 12:00
Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1 
(Centrum pro rodinu a sociální péči)

Seminář pro širokou veřejnost na téma nejen „jak bydlet doma bez-
pečně“, ale také „jak se pohybovat v dopravě“. Program se uskuteční 
v rámci Klubu aktivních seniorů. Zájemci si mohou vyzkoušet tréno-
vání paměti, různé pohybové aktivity a shlédnout filmový dokument 
„Bydlení seniorů“.
h www.crsp.cz

pREVENCE OSTEOpORÓZY  
ANEB ZDRAVÉ KOSTI V KAŽDÉM VĚKU
7. 6. 2012 / 17:30 – 19:30 
Centrum Ženy50,  Anenská 10 (Občanské sdružení Ženy 50)
Přednáška zaměřená na rizikové faktory vzniku osteoporózy a mož-
nosti její prevence. Dozvíte se rady týkající se správné výživy a také to, 
jaké jsou vhodné a méně vhodné pohybové aktivity. 
h www.zeny50.cz

pREVENCE ÚRAZŮ pÁTEŘE A MÍCHY
7. - 8. 6. 2012 / 10:00 – 12:00
Občanské sdružení paraCENTRUM Fenix, Netroufalky 3
(Občanské sdružení ParaCENTRUM Fenix)

Beseda určena pro žáky 2. st. ZŠ. Děti se dozvědí, jak úrazy páteře 
a míchy vznikají a vyslechnout si příběh klienta, který jim popíše vlast-
ní zkušenost toho, jak se ocitnul na vozíku a co tato změna obnáší.  
Vyzkoušet si budou moci jízdu na vozíku na slalomové dráze. 
Rezervace nutná na tel.: 547 210 382 nebo na kovarikova@pcfenix.cz
h www.pcfenix.cz

NEJEZDI BEZ – přilby na – HLAVĚ
8. 6. 2012 / 14:00 – 18:00
Vybraný úsek cyklostezky v lokalitě MČ Brno - jih
(Městská policie Brno)

Akce je zaměřena na cílovou skupinu cyklistů, jezdců na kolečkových 
bruslích, koloběžkách a jiném obdobném sportovním zařízení. Na cyk-
lostezce bude působit tzv. „Bezpečná patrola“, jež vybízí k používání 
ochranných pomůcek, především ochranné přilby. Zdůrazňován je i apel 
na používání pestrého oblečení, reflexních prvků, jakož i na vzájemnou 
ohleduplnost účastníků silničního provozu. 
h www.mpb.cz

DĚTSKÉ DOpRAVNÍ HŘIŠTĚ
9.6. 2012 / 10:00 – 16:00
Dětské dopravní hřiště Lužánky (Městská policie Brno)
Akce je určena cyklistům - dětem. Formou praktických jízd na doprav-
ním hřišti a zábavnými dopravními testy a omalovánkami se děti učí 
poznávat dopravní značky, řešit modelové situace a hledat správná ře-
šení nebezpečných situací v silničním provozu. Seznamují se s povinnou 
výbavou jízdního kola a technikou jízdy, která jim napomůže účastnit se 
silničního provozu bez nehod a úrazů.
h www.mpb.cz

ÚRAZY DĚTÍ
13.6. 2012 / 15:00 
Mateřské centrum Sedmikráska Brno, Oblá 51
(Mateřské centrum Sedmikráska Brno, o. s.)

Přednáška zkušené pediatričky MUDr. Evy Bartovičové o problematice 
dětské úrazovosti a všeho, co s tímto tématem souvisí. Součástí akce 
je projekt pro děti „Pásovec“, který zdůrazňuje nezbytnost používání 
dětských autosedaček a bezpečnostních pásů.
h www.mcsedmikraskabrno.cz
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Úrazy jsou považovány za 
největší problém především 
dětského věku. Mohou nás 
zastihnout kdekoliv – doma, 
na ulici, v silničním provozu, 
děti pak i ve škole či na hřišti.
Úrazům lze často zabránit a 
mnohdy stačí tak málo. pre-
vence úrazů však musí být 
dlouhodobá každodenní akti-
vita, na které se podílejí zdra-
votníci a odborníci různých 
resortů, ale hlavně samotní 
rodiče i děti. proto i město 

Brno pořádá akci „Brněnské dny bez úrazů“, jejíž hlavním cílem 
je zaměření na prevenci, kdy je nutno zejména děti s hrozícími 
riziky včas seznamovat, poskytnout informace jak se zachovat, 
když se nějaký úraz stane a jak poskytnout první pomoc. 
Budeme-li se starat o prevenci úrazů i pomocí takových akcí, mů-
žeme značnou měrou přispět ke snížení počtu vážných úrazů.

Ing. Jana Bohuňovská
náměstkyně primátora města Brna

Program akcí:
INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM  
NEJEN pRO DĚTI
25. 5. 2012 / 9:00 – 18:00
Sportovní a rekreační areál Kraví hora (Radnice MČ Brno-střed)
V prostoru koupaliště Kraví hora jsou pro širokou veřejnost připraveny 
ukázky techniky a činnosti zdravotní záchranné služby, policie, hasičského 
záchranného sboru, vodní záchranné služby atd. Představení integrované-
ho záchranného systému je součástí akce Hvězdy nad Kraví horou.
h www.hvezdynadkravihorou.cz

HLEDÁNÍ pOKLADU pIRÁTŮ
27. 5. 2012 / 13:00 – 16:00 
park Koliště (Mateřské centrum Kuřátka)
Stezka úkolů pro širokou veřejnost na cestě za poznáním a za pokladem. 
Stanoviště prověří děti i dospělé, jak jsou na tom při zajišťování bezpečí 
doma a na cestách.
h www.kuratka.com

NEBEZpEČÍ ÚRAZU V EMOČNÍ ROVINĚ – 
pOZOR NA KYBERpROSTOR!
28. 5. 2012 / 17:00 
ZŠ Heyrovského 32 (ZŠ Heyrovského 32)
Přednáška určená rodičům, jejímž cílem je upozornit na nástrahy a ne-
bezpečí, kterým jsou jejich děti vystaveny prostřednictvím internetu 
a naučit je řešit situace, do kterých se děti mohou dostat. 
h www.zsheyrovskeho32brno.cz

VLIV NÁVYKOVÝCH LÁTEK  
NA ÚRAZOVOST DĚTÍ
30. 5. 2012 / 16:00 
ZŠ Heyrovského 32 (ZŠ Heyrovského 32)
Cílem přednášky je zvýšit informovanost rodičů v oblasti protidrogové 
výchovy dětí a seznámit je se závažnými negativními důsledky spojenými 
s užíváním drog. 
h www.zsheyrovskeho32brno.cz

EMpÍK HLEDÁ FOXÍKA
31. 5. 2012 / 9:00 – 12:00
park Lužánky (Městská policie Brno)
Zábavné dopoledne určené dětem z MŠ a žákům 1. st. ZŠ města Brna. 
Děti si na jednotlivých stanovištích prověří svoje vědomosti a doved-
nosti, jako je schopnost udržení rovnováhy a koordinace pohybů, jízda 
na kole po překážkové dráze, znalost pravidel bezpečného chování v sil-
ničním provozu a další disciplíny.
h www.mpb.cz

LETNÍ SpORTOVNÍ DEN ŠKOLY –  
CYKLISTICKÝ ZÁVOD HLÍDEK 
1. 6. 2012
Okolí Letiště Medlánky (ZŠ a MŠ, Křídlovická 30 b)
Cyklistický závod hlídek je určen pro děti 2. st. ZŠ Křídlovická. Během 
závodu žáci plní různé úkoly z oblasti zdravovědy, orientace v terénu aj. 
h www.zskridlovicka.cz

pOLNÍ NEMOCNICE pRO MEDVÍDKY
2. 6. 2012 / 10:00 – 17:00
Zámecký park Medlánky (IFMSA CZ)
Zajímavá akce pro děti předškolního věku, aby se nebály nemocniční-
ho prostředí. Děti si půjčí plyšovou hračku, které vymyslí onemocně-
ní a pod dohledem studentů Lékařské fakulty ji ošetří.  Akce se koná 
v rámci Brněnského dětského dne – Mosty mezi námi.
h www.ifmsa.cz

DĚTSKÝ DEN KRTKA S HROCHEM 2012 
ANEB pRÁZDNINY BEZ ÚRAZU
3. 6. 2012 / 14:00 – 18:00
Fotbalové hřiště SK Tuřany (ALFA - HELICOPTER, spol. s r. o.)
Zábavně-vzdělávací odpoledne pro děti zaměřené na prevenci úrazů. 
Děti mají možnost vidět záchranáře a hasiče v akci, nahlédnout do 
interiéru vrtulníku, sanitky a hasičského auta a budou mít jedinečnou 
příležitost zasoutěžit si o let vrtulníkem a další zajímavé ceny. Dopro-
vodný program – skákací hrad, žonglování, malování atd. 
h www.alfahelicopter.cz

HURÁ, BUDOU pRÁZDNINY ANEB JAK 
pŘEDCHÁZET ZRANĚNÍM A NEHODÁM
4. 6. – 8. 6. 2012
Centrum AMAVET – JUNIOR Brno, Cacovická 6
(Centrum AMAVET)
Výukový program určený pro 1. st. ZŠ, zaměřený na prevenci letních 
nehod (pády z kola, neuvážené skoky do vody, otravy houbami a lesními 
plody aj.) S dětmi budou probírány základy první pomoci a dozvědí se 
taktéž o prevenci úrazů v dopravních prostředcích. 
Rezervace nutná na tel.: 541 210 160 nebo na: info@amavet.org
h www.amavet.org
 
DĚTSKÝ DEN BEZ ÚRAZU
5. 6. 2012 / 8:30 – 12:30 pro 1. stupeň ZŠ,  
13:30 – 15:30 pro školní družiny a veřejnost
JUNIOR – DDM, Dornych 2 (JUNIOR – DDM, hl. prac. Dornych)
Program určený školním kolektivům a rodičům s dětmi, jehož cílem 
je atraktivní a hravou formou naučit děti, jak předcházet úrazům a co 
dělat, pokud k nehodě dojde. Zástupci záchranné služby, policejního 
a hasičského sboru seznámí účastníky se svou zajímavou prací i tech-
nickým vybavením. Součástí dopoledního programu bude ukázka výcvi-
ku vodících psů. 
Rezervace nutná na tel.: 543 211 599
h www.junior.cz

DNY BEZ ÚRAZŮ S FANTÁZIÍ
5. 6. 2012 > ZŠ Jihomoravské nám. 
8. 6. 2012 > ZŠ přemyslovo nám.
(JUNIOR – DDM, Dornych – odlouč. prac. Fantázie)
Program pro žáky 1. st. ZŠ Jihomoravské nám. a ZŠ Přemyslovo nám. 
Žáci absolvují řadu aktivit spojených s tematikou prevence úrazů, na-
učí se poskytování první pomoci či telefonovat na tísňové linky. Důraz 
bude kladen na týmovou spolupráci.
h www.junior.cz

>1 >2 >3


