
 
 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  Pozvánka 
MAGISTRÁT HLAVNÍHO 
MĚSTA PRAHY 

  
Oddělení komunikace   

 
Vážení, 

 
jménem náměstka primátorky hl. m. Prahy Petra Dolínka 

a radní hl. m. Prahy Ireny Ropkové 
 

 
Vás zveme  

 
ve středu 21. června 2017 od 14 do 17 hodin 

v prostoru Šesťáku 
(Vítězné náměstí, Praha 6) 

na akci  
BEZPEČNĚ NA LÉTO. 

 
Na této první letní akci, kterou pořádá společnost S kočárkem Prahou, z. ú., se 
dozvíte, jak bezpečně vyrazit na prázdniny s celou rodinou či první pomoc při 
drobných poraněních, které Vás a Vaše děti mohou potkat na prázdninách. 

A protože budeme také slavit první letní den, můžete si osázet vlastní truhlík a 
odnést domů. Bude na Vás doma čekat po návratu z dovolených a připomínat Vám 

bezpečnou cestu. 
Konkrétně vás čeká: 
Edukační program:  

• první pomoc - plně vybavená sanitka s figurínou pro nácvik nepřímé masáže 
srdce, příp. dýchání z úst do úst či dalších úkonů vedoucích k zachování 
základních životních funkcí zraněného 

• dopravní hřiště pro předškoláky (9 x 8 m), vybavené dětskými koly s 
balančními kolečky, odrážedlem a koloběžkou 

• jízda zručnosti pro větší děti i dospělé, tři velikosti kol, různé překážky 
• testy bezpečnosti silničního provozu - obrázkové pro předškoláky a 

písemné pro větší děti  
• úkoly s alkobrýlemi upozorní na fakt, že alkohol komplikuje i ty nejjednodušší 

činnosti 
• panel s reflexními doplňky, kde lze pomocí speciálního kukátka porovnat 

viditelnost různých materiálů za snížené viditelnosti 
 

Další program 
• prezentace neziskové organizace SOS vesničky 
• prezentace Sokol Dejvice 
• malování na obličej 
• výtvarné dílničky 

 



 
PŘIJĎTE NA TZV. ŠESŤÁK, konec Dejvické ulice přímo u Kulaťáku, vedle stanice 
metra Dejvická. Budeme se na Vás i Vaše děti těšit. 
Akce se koná za podpory Magistrátu hl. m. Prahy, náměstka primátorky hl. m. Prahy 
Petra Dolínka a radní hl. m. Prahy Ireny Ropkové.  
 

 
 
Praha 20. 6. 2017  

 

Vít Hofman    Mediacentrum MHMP 
Tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy  
Tel.: 778 737 868, 236 002 080  
Fax: 236 007 096  
E-mail: vit.hofman@praha.eu    E-mail: mediacentrum@praha.eu 
Facebook: www.facebook.com/prahaeu 
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