
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„DNY BEZ ÚRAZŮ 2016“ 

 

 



Statutární město Karlovy Vary se letos druhým rokem připojilo ke kampani „DNY BEZ 

ÚRAZŮ“, které probíhají každoročně začátkem měsíce června. Děti z mateřských a 

základních škol navštívily Centrum zdraví a bezpečí Karlovy Vary a Střední zdravotnickou 

školu a vyšší odbornou školu zdravotnickou Karlovy Vary, aby si zde ověřily své znalosti 

zdravovědy. 

V pondělí 6. června 2016 proběhla akce v rámci kampaně "Dny bez úrazů", která byla 

připravena a zajištěna "Světem záchranářů" v Centru zdraví a bezpečí pro cca 130 

předškoláků z 2. MŠ Karlovy Vary a žáků I. stupně ZŠ. Děti plnily úkoly na 4 tematických 

stanovištích, kde za každý splněný úkol obdržely razítka, která na závěr směnily za 

upomínkové dárky včetně dobrot na zub. Vzhledem k nepřízni počasí došlo na improvizaci, a 

tak si děti neplánovaně stihly namalovat i obrázky. Úsměvy na tvářích a spokojené výrazy 

dětí hovořily za vše. Poděkování patří nejen všem zúčastněným, ale zejména kolektivu 

"Světa záchranářů" za hladký průběh akce, příjemnou atmosféru a také partnerům akce 

Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra České republiky, Autospektrum 2000 s.r.o, AEC 

Novák spol. s. r. o. a Witte Nejdek spol. s. r. o.  

 

                  

 

Již druhým rokem připravila Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotní 

Karlovy Vary, p.o. program pro 30 žáků ze 2. - 4. ročníku ZŠ a SŠ Vančurova v rámci akce 

"Dny bez úrazů". V rámci programu si žáci ZŠ a SŠ Vančurova zopakovali nejen veškeré 

kontakty na složky ISZ, ale také krok za krokem co dělat při poskytování první pomoci. Mohli 

si vyzkoušet stabilizovanou polohu, ošetření popálenin, defibrilátor, masáž srdce a apod. 

Potěšující zpráva byla, že se žákům dařilo odpovídat správně na dotazy týkající se první 

pomoci, neboť opakování je matka moudrosti. 

Ve čtvrtek pokračoval na Střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole zdravotní Karlovy 

Vary, p. o. program v rámci kampaně "Dny bez úrazů", tentokráte pro děti z mateřských škol. 

Studenti 2. ročníku SZŠ a VOŠZ pod vedením p. Janečkové připravili hravou a zábavnou 

formu první pomoci při úrazech, do které zapojilo na cca 70 dětí z MŠ Mozartova a Krymská. 

Studenti zahráli předškolákům 3 pohádky. Hned v první pohádce O Šípkové Růžence si 

předškoláčci vyzkoušeli kříšení Růženky, která se píchla o trn a omdlela. Následovala 

pohádka O Červené Karkulce, kterou škrábnul v lese vlk do ruky a tak si navzájem mezi 

sebou děti obvazovaly oděrky na rukou. V poslední pohádce O perníkové chaloupce si děti 

vyzkoušely ošetření a obvázání popálenin trojcípým šátkem přímo na čarodějnici. 



Poděkování patří vedení školy za podporu kampaně "Dny bez úrazů" formou zajištění 

programu, dále také Mgr. Dagmar Chmelíkové, paní Marii Janečkové a jejím kolegyním, 

studentům 2. ročníku ze Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické 

Karlovy Vary, kteří se žákům ochotně věnovali a za přípravu krásných představení, 

připravených pro dětské diváky. To, že je dětský divák ten nejnáročnější, je známá věc, 

ovšem z toho účinkující mít obavy nemuseli, neboť je diváci odměnili velkým potleskem na 

závěr. 

               

               

Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří se aktivně zapojili do kampaně, a budeme se těšit 

na další ročník. 

 

 

V Karlových Varech mimo tyto akce připravené Statutárním městem Karlovy Vary proběhly 

další akce zaměřené na prevenci úrazů: 

Asociace Záchranný kruh, z.s.  Karlovy Vary - „Den záchranářů“ 
Devátý ročník akce, která se konala ve Volnočasovém areálu Rolava 18. června, a hlavním 
pořadatelem byl Záchranný kruh Karlovy Vary. Statutární město Karlovy Vary je již tradičně 
jejím partnerem, letos se nově do akce připojila místní Agenda 21 Karlovy Vary. Akce se 
zúčastnilo na 9 tisíc návštěvníků. 
 
Městská policie Karlovy Vary - „Týden s městskou policií v MOBIDIKu“  
Strážníci si na 3. červnový týden připravili pro děti pestrý odpolední program, který byl 
zaměřen na znalosti zásad veřejného pořádku, pravidel občanského soužití a pravidel 
bezpečnosti silničního provozu. Na děti čekali preventisté na stanovištích MOBIDIKu 
(Mobilního dětského iteraktivního klubu) v Doubí, ve Dvorech a v Drahovicích. 
 



Městská policie Karlovy Vary ve spolupráci s Policií České republiky – „Ajaxův zápisník“ 

Projekt, který je realizován v průběhu školního roku ve druhých a třetích třídách základních 

škol z bývalého karlovarského okresu, letos se jednalo již o 10. ročník. Akce se zúčastnilo 

670 dětí z 18 základních a praktických škol. 


