
 
 

Kampaň „DEN BEZ TABÁKU“ 

 
 
Také v roce 2013 se Zdravé město Litoměřice připojilo k celosvětové kampani 
Světový den bez tabáku, který připadá na 31. května. 

 
Dne 30. 5. se konala beseda s MUDr. 
Karlem Kubátem, lékařem Městské 
nemocnice v Litoměřicích, spojená 
s prezentací na téma „Moderní je 
nekouřit“.  Modrý salónek Domu kultury 
v Litoměřicích byl naplněn žáky 9. třídy 
Zdravé školy Lingua Universal a studenty 
Střední školy pedagogické, hotelnictví a 
služeb a SŠ a MŠ Litoměřice.  Druhou 
část besedy věnované Reprodukčnímu 
zdraví vedla paní Alena Kuldová ze 
Společnosti pro plánované rodičovství a 

sexualitu. Besedu se svými pedagogy pozorně poslouchalo 150 osob. 
 
 

 
 
Beseda byla také prvním dnem, kdy si 
mohli účastníci prohlédnout výstavu 
prací studentů oboru grafický design 
SŠ a MŠ Litoměřice, partnerské školy 
Zdravého města Litoměřice. Výstavu 
s názvem „Moderní je nekouřit“ si 
budou moci zájemci prohlédnout do 
konce října.  
  
 
 
 

 
Další akcí v rámci kampaně je udělování certifikátu „Nekuřácká provozovna města 
Litoměřice“.Město Litoměřice v rámci Projektu Litoměřice - Zdravé město ve 
spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER a Dětským zastupitelstvem 
hledá kandidáty na udělení certifikátu „Nekuřácká provozovna města 
Litoměřice“.  
Cílem udělení certifikátu je zajištění podpory nekuřáckých provozoven a 



zároveň jejich dostatečná prezentace vůči potencionálním návštěvníkům. 
Přihlásit se mohou všechny provozovny poskytující nějakou formu občerstvení uvnitř 
podniku (např. restaurace, cukrárny, kavárny, jídelny apod.). 
Podmínkou udělení certifikátu je zabezpečení minimálně samostatné místnosti 
určené po celou dobu provozu výhradně nekuřákům.  
Majitel certifikátu získá možnost prezentace na webových stránkách Města 
Litoměřice, což mu umožní zvýšení návštěvnosti od klientely vyhledávající 
nekuřácké prostředí, a to nejen ze strany obyvatel města. Provozovny, které jsou 
plně nekuřácké, budou označeny i v připravované elektronické podobě mapy města 
Litoměřice. 
Průzkumy mezi obyvateli prokázaly, že o podniky s tímto prostředím je značný zájem 
a proto se město Litoměřice snaží rozšířit počet stávajících nekuřáckých provozoven.  
Označení a certifikát „Nekuřácká provozovna města Litoměřice“ získá provozovna po 
zaslání přihlášky a kontrole hodnotitelů na místě. Certifikáty je možné získat 
celoročně, ovšem zájemcům, kteří se přihlásí do 30. 6. 2013 bude certifikát 
slavnostně předán z rukou starosty města Litoměřic.    
 

 
 
Zapsala: Rita Vlčková 

 
 
Akce jsou součástí projektu města Litoměřice “MAESTRO“, který je podpořen z Programu 
švýcarsko – české spolupráce 
 

       
                                           

 


