
                                                                                
 

Den bezpečnosti Prahy 8 
Tisková zpráva MČ Praha 8 ze dne 21. června 2016 

 

MČ Praha 8 uspořádala 20. června na hřišti u ZŠ Glowackého Den bezpečnosti pro děti a 

rodiče. Mottem této akce bylo „Prevencí proti úrazům ke zdravému dětství“. Program nabídl 

seznámení s bezpečným chováním jak dětí, tak rodičů a ukázky základů první pomoci hravou 

formou. Představily se zde také záchranné, požární a pořádkové sbory hlavního města Prahy. 

Akce se konala pod záštitou radního pro zdravotnictví MČ Praha 8 Radomíra Nepila (ANO). 

 

Z dlouhodobých statistik vyplývá, že úrazy jsou největším zdravotním rizikem hrozící dětem. 

Každoročně si v ČR vyžádají na 300 dětských životů. Pro zhruba 3 tisíce dětí končí těžké 

poranění trvalými následky. Naprosté většině úrazů lze však předcházet vhodnou úpravou 

prostředí tak, aby bylo bezpečnější. Důležité také je, aby se děti i dospělí uměli v krizových 

situacích správně chovat. 

 

V rámci programu Dne bezpečnosti byly děti společně s učiteli a rodiči seznámeni s 

preventivním programem, který se zaměřuje na rizikové jednání, předcházení nebezpečí a 

účinný zásah při krizových situacích. Děti nejprve viděly na informačních panelech konkrétní 

nebezpečné situace, které je mohou v reálném životě potkat. Se školenými zástupci 

záchranných složek, jako jsou hasiči, policisté či záchranáři, si poté vyzkoušeli, jak si s 

nebezpečím poradit a jak nejlépe se zachovat. 

 

Dále byla připravena dopravní výuka zaměřená na auta, kola, koloběžky a správné jednání 

chodců, praktická výuka první pomoci nebo soutěže na téma bezpečná doprava a první 

pomoc. Dětem se představili hasiči, policie a záchranáři i se svými vozy. Proběhlo také 

školení správného použití bezpečnostních pásů, dětských autosedaček, cyklistických přileb 

nebo reflexních materiálů. 

 

Akci uspořádala městská část Praha 8 ve spolupráci se spolkem Prevence dětem a dalšími 

partnery za finanční podpory Magistrátu hl. města Prahy a pod záštitou radního hl. města 

Prahy pro oblast zdravotnictví, Ing. Radka Lacka. 

 

 
 

 

http://www.prevencedetem.cz/

