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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 „jak bydlet doma bezpečně“ 
a „jak se pohybovat v dopravě“. Připraven je i 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 si vyslechnout příběh klienta, 
který jim popíše zkušenost toho, jak se ocitnul na vozíku a co tato 
změna obnáší. 
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)

Na cyklostezce bude působit tzv. „Bezpečná patrola“, jež vybízí 
k používání ochranných pomůcek, především ochranné přilby. 

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 do-
pravním hřišti a zábavnými dopravními testy se děti učí poznávat 
dopravní značky a hledat správná řešení nebezpečných situací v sil-
ničním provozu. 

h www.mpb.cz

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

(Mateřské centrum Sedmikráska Brno, o. s.)

Přednáška o problematice dětské úrazovosti. Součástí akce je pro-
jekt pro děti „Pásovec“, který zdůrazňuje nezbytnost používání dět-
ských autosedaček a bezpečnostních pásů.

h www.mcsedmikraskabrno.cz

°

Změna programu vyhrazena.

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 při-
praveny ukázky techniky a činnosti integrovaného záchranného 
systému v rámci 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 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.

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 protidro-
gové 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. Děti si pro-
věří svoje vědomosti a dovednosti, jako je jízda na kole po překážkové 
dráze, znalost pravidel bezpečného chování v silničním provozu atd.

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. 

h www.zskridlovicka.cz

pOLNÍ NEMOCNICE pRO MEDVÍDKY
2. 6. 2012 / 10:00 – 17:00
Zámecký park Medlánky (IFMSA CZ)

Akce pro děti předškolního věku, aby se nebály nemocničního pro-
středí. Děti budou ošetřovat plyšové hračky.  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, nahléd-
nout do interiéru vrtulníku, sanitky a hasičského auta a budou 
mít jedinečnou příležitost zasoutěžit si o let vrtulníkem a další 
zajímavé ceny. 

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 pro 1. st. ZŠ, který je zaměřený na prevenci let-
ních nehod. 
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, Dornych - hl. prac. Dornych)
Program pro školní kolektivy a rodiče s dětmi, jehož cílem je atraktivní 
a hravou formou naučit děti, jak předcházet úrazům a co dělat, pokud 
k nehodě dojde.  
Rezervace pro školy 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.

h www.junior.cz

DĚTI V BEZpEČÍ DOMA I V DOpRAVĚ
7. 6. 2012 / 10:00  
Mateřské centrum Kuřátka, poštovská 1
(Mateřské centrum Kuřátka)

Beseda týkající se prevence úrazů doma a v dopravě, pro děti pouč-
ná pohádka a projekt „Pásovec“, který je zaměřený na nezbytnost 
používání dětských autosedaček a bezpečnostních 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 2)

Originální módní přehlídka pro širokou veřejnost, na které budou 
představeny modely výstroje a výzbroje pro sport.

h www.zsjihomoravske.cz


