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PROJEKT
PŘIJDU VČAS! 
JE URČEN PRO MĚSTSKÁ 
A OBECNÍ ZASTUPITELSTVA, 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY, 
PRO RODIČE S DĚTMI, 
PRO MĚSTSKOU I STÁTNÍ POLICII, 
DÁLE TAKÉ PRO VŠECHNY SDRUŽENÍ, 
ORGANIZACE A LIDI, 
KTEŘÍ SE VĚNUJÍ DĚTEM.
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PŘIJDU VČAS 

Naše děti chodí často pozdě domů. Proč?

Jsou neposlušné? Špatně je vychováváme?       
Nemáme jako rodiče u dětí autoritu? Ne. 

Je až neuvěřitelné, že si toho doposud nikdo nevšiml! 

Dětí často NEVÍ, kolik je hodin! 

Hodiny by měly být nedílnou součástí vybavení dětských 
hřišť.

Většina z rodičů potvrzuje, že není vhodné dávat dětem na hřiště mobilní telefony.                               
Tímto dítě vystavujeme riziku ztráty, rozbití, okradení nebo napadení!

Také dítě nemůžeme pokárat, z jakého důvodu se nezeptalo: „Kolik je hodin?“                          
Nechceme přece, aby se dávalo do řeči s cizími lidmi.           
To může být první krok ke spáchání trestné činnosti na dětech…

A hodinky na ruce?         
Hodinky se při hře totiž snadno rozbijí!

Spolu s hodinami se nabízí další možnost, jak zvýšit bezpečnost na dětských hřištích. Na hodiny 
můžeme nainstalovat hlásiče pro případ nouze, úrazu, nebo jiného nebezpečí. Tato zařízení pomůže 
potlačit vandalismus dětí a mládeže. Díky tomuto systému nám tak odpadne složité vysvětlování,    
kde se nacházíme a pomoc může přijet co nejdříve.

Rodiče malých dětí také upozorňují na nedostačující malé odpadkové koše na hřištích. Umístěním 
odpadkových košů pod hodiny se snadno řeší i problém jejich možného zničení.

Toto zařízení hodin  je symbolem           DOMOVA, BEZPEČÍ A ČISTOTY 

Což je základem každé rodiny!!!

 Z výsledků tohoto projektu budou těžit všichni, ne jenom ti vybraní, nejlepší či výjimeční!  

Klára Kraváková, žákyně z Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově napsala:

„Je to další krok k většímu komfortu města. Někteří lidé nad těmito věcmi kroutí hlavou a myslí si,  
že to není potřeba. Když ale pak vidí větší luxus v zahraničí, říkají si „PROČ TO NENÍ I U NÁS?“

PODPORME BEZPECÍ 
NAŠICH NEJMILEJŠÍCH!

ˇ ˇ
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PROC HODINY VYPADAJÍ
ZROVNA TAKHLE

ˇ

Budova (domeček) je 
místem, kam musíme 
chodit včas.

Červená, modrá, bílá, 
jsou barvy naší vlajky

Číslice musí být dětem 
srozumitelné – žádné 
čárky ani římské číslice.

Heslo „PŘIJDU VČAS“ 
bude dětem neustále 
připomínat, co se  
od nich očekává.

Hlásiče v podobě dvou 
postaviček, policisty  
a lékaře, umožní nejen 
dětem si přivolat  
pomoc.

Krásně usmívající  
se odpadkový koš  
s vepsaným nápisem 
CO MI DÁŠ? vybízí děti 
k udržování čistoty.
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SMYSL A CÍL 
PROJEKTU

PATRON PROJEKTU

Generál Hynek Blaško

Generál Hynek Blaško je velitelem Společný sil AČR v Olomouci. 
V roce 2008 mu z dětského hřiště byl unesen devítiletý syn. 
Po několika týdnech byl nalezen chlapec zavražděný…. 

„Měli bychom si vážit lidí, kterým není bezpečnost dětí 
lhostejná. Člověk je lhostejný jen do doby, než se ho osobně 
dotkne nepříjemná věc. Kdyby to mělo zachrání  jednomu dítěti 
život, stojí to za to…“

Jak spolupracují děti
Na všech základních školách proběhlo seznámení s projektem „ PŘIJDU VČAS“ formou slohových 
prací na dané téma. Každá škola vyhodnotila dvacet žáků, jejichž slohová práce byla něčím zajímavá.

Těmto žákům byly slavnostně předány drobné dárky: ZŠ Kollárova Prostějov,  ZŠ Nám.Svobody Šternberk, 
ZŠ Tererova a Helsinská Olomouc, ZŠ Štáflova Havlíčka.
Další výběr na www.prijdu-vcas.cz

ODBORNÉ
STANOVISKO

• Zvýšit bezpečnost na dětských hřištích

• Připomínat dětem, kdy mají jít domů

• Naučit děti zodpovědnosti za druhého

• Snížit strach rodičů

• Naučit děti uklízet své okolí

• Zajistit včas lékařskou a bezpečnostní pomoc
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První hodiny byly postaveny na dětském hřišti na Neumannově náměstí v Prostějově 5. října 2009.
Otevření se zúčastnil také patron a tvář celého projektu generálmajor Hynek Blaško.

Ředitel firmy Pleas 
Petr Nobst

Ředitel firmy Kendrion
Jiří Hýbl

CO SE JIŽ PODARILOˇ

TYTO FIRMY ZAPLATILY HODINY CELÉ

Poříčí nad Sázavou 
Toto město je první, které si zajistilo finance na bezpeč-
nostní dřevěné hodiny samo.Díky schopnostem pana 
starosty Jana Kratzera.

Starosta Poříčí  Jan Kratzer

Tato firma ponechala 
bezpečnostní stojan 

v barvách občanského 
srdužení, kvůli zachová-

ní jejich významu.
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NAŠI DALŠÍ PARTNERIˇ

C 84    M 19   Y 75   K 3

C 91    M 79   Y 16   K 5

C 70    M 70   Y 70  K 76

www.mubea.com 
+420 582 778 400 

Info.mubea.hzp@mubea.com 
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Ing.Milada Sokolová 
- radní města Prostějov

Ing. Radim Fiala
- poslanec parlamentu ČR

MUDr. Jitka Chalánková
- poslankyně
   parlamentu ČR

Ladislav Otruba
- dlouholetý místostarosta
  města Plumlov

Ing. Adolf Veřmiřovský
- ředitel VOP-026 
Šternberk, s.p.

Božena Sekaninová
- senátorka

Mgr. Ylona Kubjátová
- náměstkyně hejtmana

Dante
- muzikant a umělec

Mgr. Alois Mačák, MBA
- náměstek hejtmana 
  Olomouckého kraje

JUDr. Miroslav Dočekal
- emeritní rada

Ing. Pavel Stonawský
- radní města Šternberk

Ing. Pavel Korytář
- senátor

Mgr. Jiří Zemánek
- poslanec parlamentu ČR

Ing. Jan Šafařík
Centrum pro evropské 
hodnoty demokracii 
a regionální rozvoj

Daimond Cats
- hudební  
  a taneční skupina

Ing. Klapka
ředitel firmy Alper

Luděk Coufal
mořeplavec kanálu 
La Manche

Josef Mádr
KSČM

Michal J. L.
Mejzlik
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Někdy nám schází, jindy přebývá,

Někdy je pomalý, jindy ubíhá,

Nikdo ho nezdrží, nikdo ho nezdrží. 

Jen tak si plyne

Jak pramínek vlasů,

Občas se ptáme: Máš na mne dost času?

Na hřišti stojí železný domeček,

Uvnitř je naplněn přemírou koleček.

Domečku, pročpak tu stojíš zas?

Navěky věků odměřuji čas.

Víš, kdy odkud odejít a kam přijít včas?

A pode mnou v jasných barvách září

Koš s rozzářenou tváří.

Pravda je však prostá, odpadky jen schroustá!

Tyhle nové domečky přec nejsou

 Špatný nápad, zvláště když si kolem 

 nich budou děti hrávat.

Autorka básničky:
Kateřina Opravilová, ZŠ Dr. Horáka

PŘIJDU VČAS, o.s.   
Jana Kostelníková / manažerka projektu
Hybešova 13, 796 01 Prostějov
tel: 777132605         
email: prijduvcas@seznam.cz
IČ: 265 57 568  
číslo účtu: UniCredit Bank 2102548076/2700

MY A CASˇ

KONTAKT


