
Děkujeme Vám, že dodržujete návštěvní řád 
a přejeme Vám i Vašim dětem krásný den.

Pro chytré hlavičky
Slunéčko sedmitečné zvané též "Beruška" je asi 5 až 8 mm dlouhé. Patří mezi 
nejhojnější druhy slunéček. Je celé červené, štít má černý se žlutými skvrnami 
a na krovkách sedm černých teček. Žije na různých rostlinách, kde larvy pronásledují  
  mšice a červce. Samičky snášejí na jaře vajíčka do menších skupinek na různé rostliny.   
   Jedna samička snese přibližně 50 až 150 vajíček. Už po pěti až deseti dnech
          se z nich líhnou pestře skvrnité larvy, které jsou velmi pohyblivé a aktivní
                 při požírání mšic. Po čtyřech larválních stadiích se zakuklí na tři až šest týdnů.
                      Kukly jsou červenooranžové s černými skvrnami a najdeme je zavěšené 
                  hlavou dolů na spodních listech. Za chladnějších podzimních dnů se 
                         shromažďují do velkých skupinek pod kameny, do země pod kořeny, 
                ale často i do lidských obydlí, kde ve strnulém stavu přezimují.

V celém areálu hřiště platí zákaz
Využívání atrakcí dětmi do 6 let+ věku bez doprovodu dospělé osoby starší 18-ti let.
Vstup se zvířaty.
Vstup s otevřeným ohněm.
Kouření.
Znečišťování prostranství, ničení zeleně a mobiliáře.
Vstup osobám pod vlivem alkoholu a omamných látek.Vstup osobám pod vlivem alkoholu a omamných látek.
Požívání alkoholických nápojů.
Používání ostrých předmětů a jejich zapichování do povrchu hřiště.
Odhazování odpadků mimo odpadkový koš.

Návštěvní řád
Hřiště je určeno k rekreačnímu využití dětí od 2 do 6 let+ věku.
Vstup na hřiště je na vlastní nebezpečí.
Za bezpečnost dětí odpovídají rodiče nebo jiná dospělá osoba starší 18-ti let.
Návštěvník je povinen dodržovat návštěvní řád, nepoškozovat a šetřit zařízení, 
udržovat čistotu a pořádek, dbát o bezpečnost a chovat se ukázněně tak, 
aby neohrožoval sám sebe ani ostatní návštěvníky.aby neohrožoval sám sebe ani ostatní návštěvníky.
Vstup na hřiště pouze ve vhodné a čisté sportovní obuvi.

Důležitá telefoní čísla
Tísňové volání    112      Záchranná služba   155
Hasiči       150      Městská policie    156

Provozovatel hřiště
Statutární město Ostrava
Městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35, 710 16  Slezská Ostrava
Tel.: 599 410 011, e-mail: posta@slezska.cz

Veřejně přístupné dětské hřiště Beruška,
Slezská Ostrava

PROSTOR HŘIŠTĚ JE MONITOROVÁN KAMEROVÝM SYSTÉMEM


