
*Šťastný život bez úrazů 



2002 – 2009 
 První akce pod názvem Šťastný život v roce 2009 ještě v prostorách MŠ 

Kollárova na zahradě s ukázkou výcviku policejního psa 

 

 v průběhu  roku: 

• prohlídky hasičské zbrojnice pro rodiče s dětmi 

• dopravní hřiště pro rodiče s dětmi 

• tématické besedy  

 - první pomoc kojenců a batolat, úrazy 



2009 - stěhování na ZŠ Zachar 

 navázání spolupráce se zdravotnickou školou pro rodiče s dětmi, 

společný projekt - bezpečnost, úrazy, první pomoc besedy s 

praktickými ukázkami 

 

 rok 2010 šťastný život bez úrazů nebyl 

 



16.4.2011  

 Duben měsíc bezpečnosti, proto 

se akce koná v dubnu 

 

 Poprvé šťastný život bez úrazů na 

Hanáckém náměstí, zapojení 

organizací a institucí, které se 

zabývají bezpečností, pohybem 

ve spolupráci s městem Kroměříž, 

integrovaný záchranný systém 

 

 Program zaměřený na podporu 

zdraví, pohybu, sportu a 

především bezpečnosti 



 

 Partneři a dobrovolníci akce:  

• Město Kroměříž  

• MPSV 

• Záchranná služba Kroměříž  

• Městská policie Kroměříž  

• Sbor dobrovolných hasičů Kroměříž  

• BESIP Zlín  

• Český červený kříž Kroměříž  

• Atletický klub Kroměříž 

• Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, Bratrská revírní pokladna 

 

 Cílem akce bylo upozornit na důležitost bezpečnosti dětí a dospělých v 

dopravě. Dodržování základních pravidel a uvědomění si opatrnosti nejen v 

dopravě, ale také během sportování a pohybu. 





 pro velký úspěch každoroční konání akce ve 

spolupráci s dalšími organizacemi - dobrovolní 

hasiči, záchranná služba, státní i městská policie 

 

 návštěvnost vždy cca kolem 200 osob, rozšiřování 

nabídky programu s bezpečnostní tématikou 

 

 MC Klubíčko zajištuje veškerou organizaci včetně 

sedmi stanovišť s úkoly 

 

 spolufinancování akce  

     Městem Kroměříž,   

     MPSV a projekt  

     Mateřství není handicap 

      

 

2012 -2015 



2015 
 akce je velká 

 náročné na finanční zajištění akce a organizaci pomocí dobrovolníků a zaměstnanců 

 





Realizovaná stanoviště pro děti 

1. Atletika - překážková dráha 

2. Motokáry 

3. Jízda zručnosti - projeď bezpečně vyznačenou tratí 

4. Puzzle - skládání záchranářských aut a dopravních 

    značek 

5. Obleč záchranáře - vybrat správné oblečení a                

    přiřadit k záchranářskému autu 

6. Semafor - doplň správně barvy do semaforu 

7. Cíl - odměna + malování na obličej 

8. Stanoviště - ČSOB 

9. Stanoviště - Česká průmyslová pojišťovna 

 



www.mojekromeriz.cz 

Kroměřížský deník 

Týdeník Kroměřížska 

Napsali o nás…. 



Mimo této jednorázové akce probíhaly v Klubíčku během celého roku 

besedy či semináře zaměřené na první pomoc, bezpečnost proti úrazům 

apod. 

 

Rok 2016 se akce poprvé nekoná z finančních a kapacitních důvodů.   

Věřím, že další rok se akce bude pro veřejnost opět konat. 

 



Děkuji Vám za pozornost 


