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Tisková zpráva č. 14 ze dne 22. 5. 2008  

 
Den bez tabáku proběhne ve Strakonicích už v pátek 30. května 2008 

 
     V souvislosti s celosvětovým dnem bez tabáku, který již tradičně připadá na poslední květnový 
den, proběhne také ve Zdravém městě Strakonice, v součinnosti s Policií České republiky a 
Městskou policií Strakonice, den bez tabáku. V pátek 30. května 2008 se policisté zaměří na 
dodržování zákazu kouření na zákonem určených veřejných místech v našem městě. Policisté se 
budou pohybovat především v blízkosti škol, školských zařízení a prodejen tabákových výrobků, 
kde budou dohlížet na dodržování zákazu kouření na veřejných místech, na prodávání, podávání a 
umožňování užití tabákových výrobků osobám mladším osmnácti let. Zdravé město Strakonice 
současně uspořádalo některé aktivity, které budou v pátek 30. května probíhat po celém městě. 
Přibližně od 10:30 do 13:30 hodin budou vybraní pracovníci městského úřadu spolu s mediky, 
konzultanty Linky pro odvykání kouření a spolupracovníky České koalice proti tabáku (ČKPT) 
procházet městem Strakonice. Tyto osoby budou speciálně a viditelně označeny, medici budou 
oblečeni do bílých plášťů.  
 
     Případným zájemcům budou nabízet možnost okamžitého změření oxidu uhelnatého (CO) 
vydechovaného z plic nebo provedení Fagerströmova testu závislosti na nikotinu. Tento test je 
anonymní a spočívá v zodpovězení několika jednoduchých otázek typu: Jak brzy po probuzení si 
zapálíte první cigaretu?, Je pro Vás obtížné nekouřit tam, kde to není dovoleno?, Které cigarety 
byste se nejméně rád/a vzdal/a?, Kolik cigaret denně kouříte?, Kouříte víc v prvních hodinách dne 
po probuzení než ve zbytku dne?, Kouříte, i když jste nemocný/á tak, že strávíte většinu dne na 
lůžku? apod. Po sečtení získaných bodů z tohoto testu Vám tazatelé obratem sdělí Vaši závislost na 
nikotinu v míře žádné nebo velmi nízké, nízké, střední, vysoké a velmi vysoké. Samozřejmě Vám 
také poradí, jak se s případnou závislostí vyrovnat, jak např. přestat, jaké jsou možnosti terapie 
apod. 
 
     Medici budou také připraveni zodpovídat různé dotazy na téma kouření, o tabákových 
produktech a výrobcích, historii, pěstování a zpracování tabáku, faktech o nikotinu, pasivním 
kouření apod. Kromě toho se mohou zájemci dostavit od 14:00 do 16:00 hodin (v případě velkého 
zájmu prodlouženo až do 17:00 hodin) ke stánku u obchodního domu Labuť, kde se kromě 
bezplatné možnosti testování jistě dozví informace o tom, jak přestat kouřit a zajímavé statistiky, 
fakta a čísla o kouření dospělých, mládeže i dětí. Stánek bude prezentovat také Centrum léčby 
závislosti na tabáku, které je zřízeno při plicním oddělení Nemocnice Strakonice. Budeme rádi, 
pokud se rozhodnete přijmout nejen poslední květnové dny, jako dny bez tabáku. Přijďte se v pátek 
30. května osobně seznámit s projekty na podporu nekuřáctví s mottem: Nejlepší je nezačínat, ale 
nikdy není pozdě přestat!  
 
     Tradici dnů bez tabáku založila Světová zdravotnická organizace (WHO), která 31. květen 
prohlásila Světovým dnem bez tabáku (WORLD NO-TOBACCO DAY). Všechny členské státy 
WHO dne 21. května 2003 jednomyslně přijaly první mezinárodní dohodu o boji proti kouření a 
tábáku. Tato dohoda ustanovuje pravidla reklamy, propagace, podporování a sponzorování 
tabákovými produkty na světě. Ukládá závazky pro zavedení příslušných cenových opatření a 
silnějších protipašeráckých opatření, která by měla ochránit veřejnost. Zahrnuje skutečná zdravotní 
varování společně se zákazem prodeje nezletilým, rozšiřuje veřejné vědomí o škodlivosti tabáku 
cestou vzdělání a komunikace, podporuje léčbu tabákové závislosti. Dále zahrnuje budování 
mezinárodní spolupráce a příslušného dohledu nad kontrolou tabáku.  


