
Brněnské dny bez úrazu
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO – KANCELÁŘ BRNO – ZDRAVÉ MĚSTO pOŘÁDÁ

 více informací na www.zdravemesto.brno.cz

21. 5. – 7. 6. 2015
DĚTSKÝ DEN KRTKA S HROCHEM 2015
kdy h 31. 5. 2015, 13:00–17:00
kde h Fotbalové hřiště SK Tuřany, Hanácká 38
Soutěžní disciplíny z oblasti prevence úrazů s možností 
vyhrát let vrtulníkem. Součástí programu jsou ukázky práce 
záchranářů, hasičů, policie a záchranářských psů. 
h www.alfahelicopter.cz

DEN DĚTÍ S VUT
kdy h 31. 5. 2015, 14:00–18:00
kde h Loděnice VUT, Veslařská 98, zast. Optátova
Akce pro děti, rodiče i prarodiče zaměřená na bezpečnost 
dětí při pohybu, hře a používání reflexních prvků. Připraven je 
sportovní třígenerační víceboj, jízda zručnosti na kole, in-line 
bruslích... Zájemci o tyto aktivity ať si vezmou helmu, chrániče 
a in-line brusle nebo kolo. Možnost projížďky na lodi.
h www.cesa.vutbr.cz

VLIV CVIČENÍ NA pSYCHOMOTORICKÝ 
VÝVOJ BATOLAT A DĚTÍ pŘEDŠKOLNÍHO 
VĚKU
kdy h 3. 6. 2015, 15:00
kde h Studio Bianca, Vranovská 19
Přednáška pro rodiče o tom, jak mohou ovlivnit pohybové 
schopnosti dětí a snížit riziko úrazů při pohybu dětí doma 
a v přírodě.
Rezervace doporučena – e-mail: info@studiobianca.cz
h www.studiobianca.cz

ÚČINKY BALANČNÍCH CVIČENÍ  
VE SpORTOVNÍ ČINNOSTI DĚTÍ  
A JAK BEZpEČNĚ SpORTOVAT
kdy h 3. 6. 2015, 16:30
kde h Studio Bianca, Vranovská 19
Přednáška pro rodiče a pedagogy, kteří plánují a realizují 
sportovní aktivity pro děti. Účastníci se dozvědí, jak mohou 
balanční cvičení ovlivnit pohybové schopnosti člověka 
a zejména jak snížit riziko vzniku úrazu při sportovních 
aktivitách dětí a mládeže. 
Rezervace doporučena – e-mail: info@studiobianca.cz
h www.studiobianca.cz

ZVONEK
kdy h 6. 6. 2015, 10:00–18:00
kde h Cyklostezka u Anthroposu
I když zvonek nepatří mezi povinnou výbavu kola, je 
nezbytným doplňkem a důležitou součástí z hlediska 
bezpečnosti. Společně s radami budou cyklistům nabízeny 
informační materiály, zvonek na kolo a reflexní doplňky ke 
zvýšení viditelnosti v dopravě.
h www.mpb.cz

DĚTSKÝ DEN V LÍŠNI 
kdy h 6. 6. 2015, 14:00–18:00
kde h Líšeňská rokle u zastávky tram. č. 8, Kotlanova
V rámci dílen, workshopů a soutěží se děti dozvědí mnoho 
zajímavého o tom, jakou výbavu mít na kole, jak poskytnout 
první pomoc a proč je důležité používání reflexních doplňků.
h www.kclisen.cz

HLEDÁNÍ pOKLADU pIRÁTŮ
kdy h 7. 6. 2015, 13:00–16:00
kde h park Koliště, pod Janáčkovým divadlem
Naučná stanoviště s poznáváním dopravních značek, 
seznamováním s povinnou výbavou kola, základy první 
pomoci a dopravním kvízem pro rodiče.
h www.kuratka.com 

EMpÍK HLEDÁ FOXÍKA
kdy h 21. 5. 2015, 9:00–11:30
kde h park Lužánky
Zábavné dopoledne určené dětem z MŠ a I. st. ZŠ k procvičení 
znalostí a dovedností – jízda na kole po překážkové dráze, 
znalosti pravidel bezpečného chování v silničním provozu atd.
h www.mpb.cz

ÚpLNĚ BEZpEČNÁ MÓDNÍ pŘEHLÍDKA
kdy h 21. 5. 2015, 15:00
kde h ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2, Slatina
Originální módní přehlídka pro širokou veřejnost, na které 
budou představeny modely výstroje a výzbroje pro sport.
h www.zsjihomoravske.cz

DĚTSKÉ DOpRAVNÍ HŘIŠTĚ LUŽÁNKY
kdy h 23. 5. 2015, 9:00–14:00
kde h Dopravní hřiště v parku Lužánky
Den na dopravním hřišti určený všem dětem – cyklistům.
h www.mpb.cz

ZVONEK
kdy h 23. 5. 2015, 10:00–18:00
kde h Cyklostezka u Avion Shopping parku
I když zvonek nepatří mezi povinnou výbavu kola, je 
nezbytným doplňkem a důležitou součástí z hlediska 
bezpečnosti. Společně s radami budou cyklistům nabízeny 
informační materiály, zvonek na kolo a reflexní doplňky ke 
zvýšení viditelnosti v dopravě.
h www.mpb.cz

HURÁ, BUDOU pRÁZDNINY
kdy h 25. 5. – 29. 5. 2015
kde h Centrum AMAVET – JUNIOR Brno, Cacovická 6 
Program pro děti 1. st. ZŠ zaměřený na prevenci úrazů 
v období letních prázdnin a při mimořádných událostech. 
Rezervace nutná – tel.: 541 210 160, 608 432 504,  
e-mail: cizkova@amavet.org
h www.amavet.org

S pOHÁDKOU ZA ZDRAVÍM
kdy h 27. 5. 2015, 10:00
kde h MC Kuřátka, poštovská 1
Přednáška na téma prevence úrazů a bezpečný pohyb dětí 
a seniorů nejen v dopravě, ale i při procházce parkem. Děti 
se hravou formou seznámí se základními pravidly v dopravě. 
h www.kuratka.com

DEN DĚTÍ NA ŠELEpCE  
ANEB HRAJEME SI BEZ ÚRAZU
kdy h 27. 5. 2015, 15:00–18:00
kde h park u Šelepky, Šelepova 1
Stanoviště s hravými úkoly pro děti i jejich rodiče zaměřené 
na prevenci úrazů. Na akci budou vyhlášeny výsledky  
2. ročníku výtvarné soutěže brněnských mateřských školek 
„Reflexní děti“.
h www.filianek.cz 
h www.selepova.cz

JÍZDA ZRUČNOSTI NA KOLE
kdy h 27. 5. 2015, 16:00–18:00
kde h prostor u tenis. kurtů na Bořetické ul., Vinohrady
Cyklistická jízda zručnosti pro děti ve věku 3–15 let 
s ukázkou a nácvikem bezpečné jízdy na různém povrchu. 
Závod jízdy na čas. Helmu s sebou!
h www.domecekvinohradybrno.cz
h www.pbv.webnode.cz

KURZ pRVNÍ pOMOCI pRO RODIČE
kdy h 28. 5. 2015, 9:00–12:00
kde h Mateřské centrum Sedmikráska Brno, Oblá 51
Kurz s praktickým nácvikem o tom, jak co nejúčinněji 
poskytnout první pomoc dítěti.
Rezervace nutná do 25. 5. – tel.: 773 907 909,
e-mail: mcsedmikraska@volny.cz

h www.mcsedmikraskabrno.cz

S pANEM pŘEDNOSTOU  
O DĚTSKÝCH ÚRAZECH 
kdy h 28. 5. 2015, 15:00–18:00
kde h Dětská nemocnice, Černopolní 9
Zajímavé povídání pro děti a jejich rodiče s přednostou 
Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie  
FN Brno prof. MUDr. Ladislavem Plánkou, Ph.D., o úrazech, 
jejich léčbě a především prevenci! 

h www.fnbrno.cz

LETNÍ CYKLISTICKÝ DEN 
S CYKLOZÁVODEM
kdy h 29. 5. 2015
kde h Okolí Obřan
Cyklistický závod hlídek určený dětem 2. st. ZŠ Křídlovická.
h www.zskridlovicka.cz
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