
Den bez tabáku: Cesta za �istým vzduchem i sout�ž ve 
výb�hu radnice 
 

VSETÍN – Také zdravé m�sto Vsetín se p�ipojí k celorepublikové kampani 
Den bez tabáku, jejímž cílem je upozornit na škodlivost a následky kou�ení. 
Radnice ve spolupráci se Spole�ností pro komunitní práci a dalšími 
organizacemi proto chystá p�i této p�íležitosti �adu zajímavých akcí. Mezi 

nimi i sout�ž o nejrychlejšího b�žce po schodech devítipatrové budovy vsetínského m�stského 
ú�adu. 
  

 
  
  
Kampa�  zahájí již 6. ro�ník turistické a cyklistické akce nazvané Cesta za �istým vzduchem, která se 
uskute�ní v sobotu 23. kv�tna. „Startuje se v Panské zahrad� od  9.30 do 10.30  hodin a pro ú�astníky 
bude p�ipraven plánek trasy, kupón na nápoj a bezplatný vstup na zámeckou v�ž. D�ti se mohou t�šit 
na drobné odm�ny,“ zve k ú�asti Kv�ta Nepožitková z odboru školství a kultury vsetínské radnice. Cíl 
je v Semetín�, v restauraci U Van�ur�.  

St�žejní �ást akcí však prob�hne v úterý 26. kv�tna. „Program za�íná ve 14 hodin, a to sout�ží o 
nejrychlejší zdolání devíti pater radni�ní budovy,“ informovala Kate�ina Trochtová ze Spole�nosti pro 
komunitní práci. P�ed budovou m�stského ú�adu však bude sou�asn� probíhat �ada dalších 
zajímavých aktivit. „Máme p�ipravenu mobilní poradnu pro odvykání kou�ení, v níž si lidé budou moci 
nechat analyzovat množství oxidu uhelnatého ve vydechovaném vzduchu a zjistit stupe� závislosti, 
chyb�t nebude ani tradi�ní recesistický happening student� upozor�ující na fatální následky kou�ení,“ 
pokra�uje Kate�ina Trochtová.  

Sérii akcí uspo�ádaných u p�íležitosti kampan� Den bez tabáku uzav�e v sobotu 30. kv�tna tradi�ní 
B�h nad�je, d�íve b�h Terryho Foxe, jehož cílem je podpo�it boj proti záke�né rakovin�. „Nenáro�nou 
tra� je možno absolvovat libovolným zp�sobem, a� už p�šky, na kole, v ko�árku, na kole�kových 
bruslích nebo na vozí�ku. B�hu se tedy mohou zú�astnit všichni, kdo mají zájem akci podpo�it,“ 
p�ipomn�la za organizátory Alena Uli�ná z T�locvi�né jednoty Sokol.  Startuje se v areálu Sokolovny 
v 10 hodin. 

Akci finan�n� podpo�ily Norské fondy.  
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