
V rámci akce pořádané Městskou policií Brno budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Městská policie Brno nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty. 

Dne 28. 9. 2021 je dopravní hřiště pro cyklisty uzavřeno. 

Vstup zdarma •  Akce proběhne za každého počasí  •  Váš zážitkový den 

Změna programu vyhrazena. V průběhu akce budou dodržována platná hygienická opatření. 

Pavilon Rivec hala dopravního hřiště - celý den: 

Městská policie Brno, Technické muzeum v Brně, Společně o.p.s., ZOO Brno, BESIP, Dopravní podnik města Brna, Hitrádio City Brno, Bílý kruh bezpečí. 

Interaktivní stanoviště jednotlivých organizací, workshopy, dětské dílničky, kvízy, pokusy, střílení z luku, malování na obličej, zábavné skládačky, dopravní 
výchova, trenažér simulace nárazu vozidla, trenažér simulace otočení vozidla, ukázka zvířátek 10.00 h - 14.00 h Záchranná stanice Jinačovice - stánek 
ZOO Brno, setkání se zvířátky 14.00 h - 16.00 h stánek ZOO Brno, prevence v silničním provozu a spousta další zábavy. 

Statické ukázky na venkovních plochách areálu - celý den: 

Městská policie Brno, Hasičský záchranný sbor JmK, Zdravotnická záchranná služba JmK, Policie ČR, 
Celní správa ČR, Armáda ČR, Hvězdárna a planetárium Brno, Nadační fond Kryštůfek. 

Informační a interaktivní stany jednotlivých složek, policejní vozidla pro hlídkovou činnost, ukázka 
dlouhých střelných zbraní, silniční a terénní motocykly, skútr strážníků s územní odpovědností, zása-
hové vozidlo a člun poříční jednotky, elektrokola, kontaktní vozidlo - prezentace Útulku pro opuštěná 
zvířata v Brně, hasičské zásahové vozidlo, sanitní vozidlo, vozidlo na kontrolu mýta, mobilní dohledo-
vé centrum, obrněná Tatra PRAM, Land Rover, ukázky resuscitace, požární prevence, maketa Marsu. 
 

Klub policejní historie Brno, Umělecká agentura REX, Policejní historická společnost, Městská poli-
cie Brno. 

Airsoftová střelnice s replikami zbraní, replika uniformy brněnského strážníka před první světovou 
válkou, prvorepublikové četnické, policejní, armádní uniformy a výzbroj, autokar Škoda 104, motocy-
kly používané při výkonu služby v Československu z 30. let, venkovní dioráma 85 let od zřízení Stráže 
obrany státu 1936, uniformy a vozidlo příslušníků Veřejné bezpečnosti z období socialismu.  

Dynamické ukázky na venkovní ploše a vodní hladině: 

11.30 h a 16.30 h - jednotka poříční MP Brno /záchrana tonoucího/, 13.30 h a 15.30 h - jednotka pořádková a jednotka psovodů MP Brno /součinnost 
jednotek při narušení veřejného pořádku a zadržení nebezpečného pachatele/. 
 

Soutěž pro malé návštěvníky: 

Soutěžní kartičky si můžete vyzvednout na stanovištích označených nápisem soutěž. Po absolvování stanovišť vhodí soutěžící kartu do losovadla. 
Oceněna bude vždy šestice malých návštěvníků. Losování proběhne na terase zámečku, vždy po ukončení dynamické ukázky MP Brno. Po každém 
losování budou zbylé lístky z losovadla odstraněny, aby mohli soutěžit nově příchozí návštěvníci. Pravidla jsou vyznačena na soutěžní kartičce. 

Výstava centra válečných veteránů v sále administrativní budovy - celý den: 

Komunitní centrum pro válečné veterány Brno. 

Panelová výstava a videoprojekce o činnosti komunitního centra. Působení Armády ČR na zahranič-
ních misích. 

 Beseda pro veřejnost s účastníkem mise v Afghánistánu  14.00 h. 

Prvních 100 návštěvníků  

obdrží drobný dárek 

10.00 h - 17.00 h  Areál dopravní výchovy Brno - Riviéra, Bauerova 7 

Akce se koná pod záštitou primátorky statutárního města Brna Markéty Vaňkové 


