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Pátek 18. 5. 2012

9:00 – 11:00 hodin v budově MěÚ, Horní Valy 2

Státní zdravotní ústav, dislokované pracoviště Brno, divadelní 

představení  Cigaretka retka pro děti MŠ +  Mgr. Jiří Barbořák 

z Oblastní charity Hodonín - Nízkoprahový klub Pohoda, 

přednáška o návykových látkách

21. 5. – 25. 5. 2012 

O. s. Život a zdraví uspořádá seminář „Za Pět dNí NekuřákeM“.

Začátek vždy  v 18 hodin v sále Městské knihovny na Národní třídě 36. 

Lektorem bude pan B. th.  Lubomír Žižka, telefon 534 008 227 nebo 

775 789 015.

doporučujeme pozvat i blízkou osobu - partnera, spolupracovníka, 

sourozence, který vám může být nápomocen v procesu odvykání kouření. 

PONděLí  21. 5. 2012

13:00 hodin v areálu o. s. Oáza Hodonín, rybářská 32

ZO Svaz zdravotně postižených občanů Hodonín č. 2 

o. s. Oáza Hodonín  – 12. rOčNík JarNíHO turNaJe družstev seniorů 

a zdravotně postižených občanů v ruských kuželkách 

Středa 30. 5. 2012

9:00 – 12:00 hodin v Centru pro rodinu, Štefánikova 15

Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín pro předem oslovené 

školky akce ZVířátka také NekOuří

čtVrtek  31. 5. 2012

15:00 – 17:30 hodin v areálu zahrady Zeleného domu pohody,  

P. Jilemnického 1, Zelený dům pohody Hodonín - SPOrtOVNí OdPOLedNe 

pro děti a mládež (ruské kuželky, stolní tenis, petangue, míčové hry).

akce je určena pro veřejnost.

16:00 hodin v Centru pro rodinu, Štefánikova 15

Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín 16:00 hodin pro veřejnost 

akce ZVířátka také NekOuří

Mobilní zdravotně preventivní centrum Zdravotní pojišťovny 

MetaL- aLiaNCe na náměstí u radnice

- dopolední program pro děti z Mateřské školy Sídlištní ulice 

(správná technika čistění zubů, prevence, prohlídka plnohodnotné 

stomatologické ordinace) 

- odpolední program od 14:00 do 17:00 hodin je otevřený pro širokou 

VeřeJNOSt (vyšetření kožních znamének u dermatologa, změření

nitroočního tlaku v rámci prevence zeleného či šedého zákalu, kontrola 

kysličníku uhelnatého v plicích, rady pro rodiče s dětmi ke správné ústní 

hygieně a účinnému předcházení zubnímu kazu)

Veškerá vyšetření a odborné konzultace jsou pro širokou veřejnost 

ZdarMa.

17:00 hodin na Masarykově náměstí u radnice

 „POCHOd Za ZdraVýM VZduCHeM“- dvouhodinový výšlap po okolí 

Hodonína ve spolupráci s klubem českých turistů, Nordic Walking, o. s. 

Život a zdraví, klubem důchodců, SZÚ, Vojenským sdružením

rehabilitovaných. 

Možnost rezervace pro zapůjčení NW holí na tel. 608 550 539 

nebo email: nordicwalkingclub@seznam.cz

www.hodonin.eu

ke kaMPaNi Se dáLe PřiPOJuJe:

/ tyto akce proběhnou pro vnitřní potřeby 

jednotlivých ZŠ a MŠ /

- ZŠ u čerVeNýCH dOMků 4O

   31. 5. „Cigarety ne!“ mašličkové kolečko   

   s danou tematikou 

- ZŠ  Očovská 1

  relace ve školním rozhlasu na danou tématiku

- ZŠ MírOVé NáMěStí 19

   Literární a výtvarné soutěže k problematice     

   kouření a drogové závislosti, přednáška

   o škodlivosti kouření.

- MŠ MOZaika, SídLiŠtNí 4

   Projekt MŠ „Šikulka nemá rád kouř z cigaret“

- MŠ druŽSteVNí čtVrť

   třídní vzdělávací programy na dané téma.

- MŠ JáNOŠíkOVa

   Vzdělávací program o zdravém životním 

   stylu - čtení pohádek  textů z knihy 

    „Filipova dobrodružství“,  besedy s dětmi  na dané téma.

Město Hodonín v rámci Projektu

Zdravé město pořádá

akce ke dNi BeZ taBáku 2012

 Akci podpořil Jihomoravský kraj


