
Dny bez tabáku: happening, b�h nad�je i sout�ž 
VSETÍN - Happeningem p�ed vsetínskou radnicí, sout�ží o nejlepší slogan 
nebo B�hem nad�je, který se lidem dostal do pov�domí pod názvem B�h 
Terryho Foxe, se Vsetínští zapojí do kampan� Sv�tový den bez tabáku. Ten 
každoro�n� p�ipadá na 31. kv�tna, akce s ním související však budou 

probíhat n�kolik dn�. 
  

 
  
Kampa� namí�ená proti kou�ení zahájila na Vsetín� již Cesta za �istým vzduchem, kterou uspo�ádali 
vsetínští turisté spole�n� s radnicí uplynulou sobotu. Na osmikilometrovou vycházku do okolí m�sta si 
spole�n� vyšlo na šest desítek lidí z �ad ve�ejnosti. Další akce prob�hne v pátek 30. kv�tna od 13 do 
15 hodin na prostranství p�ed m�stským ú�adem. „�lenové d�tského parlamentu p�ipravili 
dvouhodinový happening, jehož smyslem je poukázat nejen na škodlivost samotného kou�ení, ale 
také na jeho negativní vlivy na okolní sv�t,“ p�iblížila Kate�ina Trochtová ze vsetínské Spole�nosti pro 
komunitní práci, která má na starosti koordinaci kampan�.  
  
O den pozd�ji, tedy v sobotu 31. kv�tna  v 10 hodin se na cvi�išti sokolovny uskute�ní již 11. ro�ník 
B�hu nad�je. „Jeho cílem je získat finan�ní prost�edky na výzkum rakoviny a p�edat poselství mladým 
lidem o hrozb� této záke�né choroby, která m�že propuknout v každém roce života �lov�ka a tudíž se 
týká každého z nás,“ p�ipomn�la organizátorka akce Alena Uli�ná. B�h, který letos poprvé probíhá 
v celé zemi pod tímto novým názvem,  je nesout�žní a  absolvovat jej lze jakýmkoliv zp�sobem – 
b�hem, ch�zí, na kole, na kole�kových bruslích, s ko�árkem �i na invalidním vozíku. „Vloni se jej 
nap�íklad zú�astnilo p�es dv� sta lidí a na jeho konto odešlo ze Vsetína p�es 44 tisíc korun,“ uvedla 
organizátorka. 
  
U p�íležitosti Sv�tového dne bez tabáku si však d�ti, mládež, ale i dosp�lí mohou i zasout�žit o knihy, 
hry �i hlavolamy. Vsetínská základní škola na Sychrov� ve spolupráci s místní spisovatelkou  Šárkou 
Junkovou vyhlásila pro žáky a studenty škol a ve�ejnost sout�ž o nejlepší slogan na téma „Já a 
cigareta“. „Sout�žící mají za úkol krátce a výstižn� vyjád�it sv�j vztah k cigaretám. Slogany  mohou 
zasílat do 5. �ervna do 12 hodin na adresu SkolniNovinySychrov@seznam.cz ,“ p�iblížila sout�ž 
Jaroslava Šev�íková ze sychrovské školy s tím, že výsledky i všechny slogany bude možné shlédnout 
na stránkách školy po ukon�ení kampan�. 
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