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Poslední květnový den je již tradičně Světovou zdravotnickou organizací vyhlašován od roku 
1987 jako Světový den bez tabáku. Kampaň upozorňuje na rizika spojená s kouřením a k této 
příležitosti se koná řada osvětových akcí s protikuřáckou tematikou. Kouření tabáku je jednou 
z předních zbytečných příčin smrti. Pokud užíváme tabák, zamysleme se nad jeho škodlivostí 
a pokusme se tento zlozvyk překonat. Začátkem může být účast na pěším výletu či jiné akci. 
Zdravé město Letovice ve spolupráci se svými partnery nabízí v rámci kampaně „Den bez 
tabáku“ následující akce: 

Město Letovice, jako člen NSZM, pořádá ve spolupráci se svými partnery následující akce: 
Komise  PZM  a MA21   
Den bez tabáku - 26.5. Pěší výlet „PĚŠKY NA VÍSKY“  

 

       Akci finančně podpoří Jihomoravský kraj                                                                   

                Na akci budou pořizovány fotografie. 
MŠ Čapkova    
2. 5. Zápis do MŠ 
29. 5. Skákací hrad a předávání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dětí do MŠ na školní rok 
2018/2019, posezení s maminkami, pochod do MŠ Třebětínská, výlet 
31. 5. Den bez tabáku: Beseda se zdravotní sestrou 
MŠ Komenského 
Den bez tabáku – 31. 5. 2018 
Tradiční celoškolní akce na sportovním hřišti před MŠ Komenského a v areálu školní zahrady 
v různých sportovních disciplínách (jízda na koloběžkách, hod na cíl, skákání v pytli, střelba z 
dětské kuše). 
MŠ Třebětínská  
Plavecký výcvik dětí MŠ v krytých lázních v Boskovicích, cílené téma ve třídě - prevence 
ZŠ Letovice 
Přednášky pro 2. stupeň -Moderní je nekouřit (Elim Letovice) 
Nové sdružení zdravotn ě postižených v Letovicích   

      Úterý 29. května zájezd na Hanou, zámek Chropyně, Kroměříž zámek, květná zahrada 
Svaz tělesně postižených v Letovicích  
3. 5. Zájezd na zahradnickou výstavu Věžky u Kroměříže 
MKD Letovice 
9. 5. 2018 Celodenní autobusový zájezd do Ratibořic – Babiččina údolí 
27.5.  Zájezd Polná u Jihlavy, Zruč nad Sázavou 
Letokruh Letovice  
19. – 20. 5. – Inline sportovní víkend (pobyt zaměřený na jízdu na inline bruslích) 
Moravský rybá řský svaz 
2. 6.   Rybářské závody   
 
 
 
                                                                        Ivana Květenská, koordinátorka PZM a MA21 
                                                                         Kancelář Projektu Zdravé město Letovice 

 


