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Brno 22. 5. 2019 

20. ročník Brněnských dnů bez úrazů začíná 

V rámci projektu Brno – Zdravé město se od 23. května do 22. června 2019 uskuteční již 20. 
ročník Brněnských dnů bez úrazů. Pro veřejnost je připraveno 18 akcí zaměřených na 
bezpečnost v dopravě, prevenci tonutí s ukázkami vodní záchrany, nácvik první pomoci, 
sebeobranu, prevenci úrazů při sportu či hrách a další témata. 
 
V pátek 24. května se v Mateřském centru Sedmikráska v Novém Lískovci bude konat „Kurz první 
pomoci pro rodiče“, který vyvrací omyly a mýty o poskytování první pomoci a který ukáže, jak 
postupovat v případě urgentních situací.  
 
„Naučit rodiče správně poskytnout pomoc dítěti v případě nenadálých situací je rovněž cílem 
seminářů, které v rámci projektu Brno – Zdravé město pravidelně pořádáme přímo v mateřských 
centrech. O tyto semináře je velký zájem. Proto jsme se rozhodli tuto aktivitu nově rozšířit i na 
pedagogy ve školkách a zaměstnance magistrátu. Celkem se od jara do podzimu uskuteční 40 
seminářů, z toho 16 v mateřských centrech, 15 pro zaměstnance magistrátu a 9 pro pedagogy 
mateřských škol,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.  
 
A jaké další akce jsou pro Brňany v rámci kampaně připraveny? V sobotu 25. května a 1. června se 
na dopravním hřišti na Riviéře uskuteční preventivní akce s názvem „Na koloběžce bezpečně a 
podle pravidel“ určená všem, kteří rádi využívají tento stále oblíbenější dopravní prostředek. 
Strážníci městské policie zájemce seznámí s povinnou výbavou a radami ohledně pohybu na 
koloběžce na pozemních komunikacích. Součástí akce je i závod na koloběžkách určený rodinám 
s dětmi i jednotlivcům. 
 
Atraktivní program je připraven na sobotu 15. června na akci „Dětský den v Technickém muzeu 
v Brně“ na téma Aby první pomoc nebyla poslední. Děti si na zábavně-naučných stanovištích 
vyzkouší, jak se vyráběly léky, budou ošetřovat nemocné plyšáky, poznávat bylinky a plnit řadu 
dalších úkolů. Na akci budou přítomni hasiči i záchranáři, kteří nejen děti seznámí se zásadami 
poskytování první pomoci a ukážou různé modely vozů záchranářské techniky.  
 
„Znáte práci vodních záchranářů?“ nese název akce na Brněnské přehradě, která je zaměřena na 
seznámení veřejnosti s činností Vodní záchranné služby Brno-město. Děti i dospělí se zde dozvědí 
důležité informace o bezpečnostních zásadách chování u vody, které budou spojeny s ukázkami 
záchrany tonoucího a poskytování první pomoci. Akce se uskuteční v sobotu 22. června na Kozí 
horce.  
 
Na základě pozitivního ohlasu z předchozích let opět zavítá do Brna „Preventivní vlak“ Českých 
drah, jenž poutavou formou seznamuje žáky základních a studenty středních škol s riziky úrazů, 
které je mohou potkat na železnici.  
 
Podrobný program je k dispozici na webových stránkách projektu Brno – Zdravé město  
www. zdravemesto.brno.cz v sekci Akce a kampaně.  
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