
Statické ukázky na venkovních plochách areálu: 

Městská policie Brno, Hasičský záchranný sbor JmK, Zdravotnická záchranná služba JmK, Policie ČR, Celní správa ČR, Armáda ČR. 

Informační a interaktivní stany jednotlivých složek, policejní vozidla pro hlídkovou činnost, vozidlo dopravní policie, terénní vozidlo cizinecké policie, motocykl jed-
notky dopravní, skútr strážníků s územní odpovědností, zásahové vozidlo a člun jednotky poříční, preventivně informační autobus, kontaktní vozidlo - prezentace 
Útulku pro opuštěná zvířata v Brně, hasičské zásahové vozidlo, sanitní vozidlo, pohotovostní vozidlo a vozidlo na kontrolu mýta Celní správy ČR. Výstroj a výzbroj 
jednotlivých složek, kriminalistické metody, ukázky resuscitace, požární prevence. 

Klub policejní historie Brno, Umělecká agentura REX, Policejní historická společnost, Městský střelecký sbor, Muzeum civilní obrany, Městská policie Brno. 

Ukázka polního ležení z období první světové války /stan/, airsoftová střelnice s replikami zbraní první světové války, repliky uniforem z první světové války, replika   
uniformy brněnského strážníka před první světovou válkou, četnické, policejní, armádní uniformy a výzbroj z období 1918 – 1938, uniformy a vozidlo příslušníků 
Veřejné bezpečnosti z období socialismu.  Další airsoftová střelnice s replikami současných palných zbraní. Prostředky protichemické obrany osob a branná výcho-
va. 
 

Výstava – Historie četnictva od roku 1918 /sál zámečku/:  

Klub policejní historie Brno představí historii četnictva od roku 1918 do období Protektorátu Čechy a Morava. Historii četnictva doplní informace o kriminalistic-
kých metodách u četnictva a další zajímavé informace. V rámci výstavy budou k vidění i uniformy (repliky) četnictva a výstrojní součástky používané při výkonu 
služby. Příslušníky četnictva bude možné samozřejmě potkat i na živo, spolu se Sborem uniformované stráže bezpečnosti a dobově oděnými dámami první          
republiky. V průběhu dne bude probíhat prezentace jednotlivých oborů kriminalistiky u četnictva prostřednictvím aktivit pro dětské účastníky (ukázka daktylosko-
pie, trasologie či popisu pachatele), které doplní aktivity i pro dospělé návštěvníky (např. kvízy detektivové z filmu a knih, obory kriminalistiky). V rámci výstavy       
o četnictvu budeme prezentovat i dopravní prostředky sloužící k výkonu služby různých bezpečnostních sborů první republiky.  
Mimo historie četnictva se představí také vojenská historie, a to prostřednictvím prezentace událostí konce roku 1918 v pohraničí nově vzniklého Československa    
a zejména bojů na Těšínsku a na Slovensku v roce 1919. V rámci malé výstavy budou prezentovány unikátní sbírkové předměty Vojenského historického ústavu 
Praha, které byly speciálně zapůjčeny na prezentování výše uvedených událostí souvisejících se vznikem Československa. Jedná se např. o těžký kulomet 
Schwarzlose, který měla ve výzbroji rakousko-uherská armáda i následně československá armáda a dále původně francouzský těžký kulomet Hotchkiss používaný 
v bojích na Slovensku v roce 1919. Členové klubu představí příslušníky nově vzniklé československé armády, a to ještě v původních rakousko-uherských unifor-
mách změněných tzv. kolkováním. 
 

Pavilon RIVEC /hala/: 

Městská policie Brno, Technické muzeum v Brně, Vida centrum, ZOO Brno, SVČ Lužánky, BESIP, Zdravotní pojišťovna MV ČR, Dopravní podnik města Brna, 
Hvězdárna a planetárium Brno, Hitrádio City, Brněnský deník. 

Interaktivní stanoviště jednotlivých organizací, workshopy, dětské dílničky, kvízy, dalekohledy – sledování oblohy, replika skafandru astronauta, malování na obli-
čej, zábavné skládačky, vědecké aktivity, dopravní výchova, trenažér simulace nárazu vozidla, trenažér simulace otočení vozidla, projekt Fairtrade a spousta další 
zábavy pro všechny generace. 
 

Dynamické ukázky na venkovní ploše a vodní hladině: 

12.50 h a 15.50 h - jednotka poříční MP Brno /záchrana tonoucího/, 13.10 h a 16.10 h - Celní správa ČR /psovod/, 13.20 h a 16.20 h - jednotka pořádková a jed-
notka psovodů MP Brno /součinnost jednotek při narušení veřejného pořádku/. 
 

Soutěž pro malé návštěvníky: 

Soutěžní kartičky si můžete vyzvednout na stanovištích označených nápisem soutěž. Po absolvování všech stanovišť vhodí soutěžící kartu do losovadla /v sále zá-
mečku, kde je umístěna výstava/. Oceněno bude vždy pět malých návštěvníků. Losování proběhne na terase zámečku v časech 12.30 h, 14.30 h a 16.30 h. Po kaž-
dém losování budou zbylé lístky z losovadla odstraněny, aby mohli soutěžit nově příchozí návštěvníci. 

 

Změna programu vyhrazena 

PROGRAM 
DEN S MĚSTSKOU POLICIÍ BRNO A NEJEN S NÍ ...  
 

AREÁL DOPRAVNÍ VÝCHOVY BRNO - RIVIÉRA,  BAUEROVA 7  

28. 9. 2018 
10.00 h - 17.00 h 

Akce se koná pod záštitou primátora statutárního města Brna Petra Vokřála. 


