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DNY ZDRAVÍ  V PELHŘIMOV Ě 2017 
 
 
Přijďte a udělejte něco pro své zdraví i Vy! 
 
 
 
Město Pelhřimov se i v letošním roce připojilo k celostátní komunitní kampani „DNY ZDRAVÍ“ 
zaměřenou na zlepšování zdravotního stavu všech věkových skupin obyvatel.  
 
 
Prostřednictvím akcí realizovaných Projektem Zdravé město a místní Agenda 21 Pelhřimov ve 
spolupráci s partnery budete moci nejen získat informace o tom, jak pečovat o své zdraví a 
předcházet zdravotním potížím nebo si zacvičit se zkušenými cvičitelkami a zapracovat tak na své 
fyzické kondici či aktivně strávit volné chvíle se svými blízkými. 
  
 
 
Vybírat můžete z těchto akcí: 
 
PONDĚLÍ 2.10.  9:00 – 17:00  
„Den otevřených dveří Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina, 
pracoviště Pelhřimov“   
Na Obci 1768, Pelhřimov 
Představení poskytovaných služeb: 
• poradenství 
• kompenzační pomůcky (vozíky, chodítka, toaletní křesla…) 
• pomůcky pro sluchově postižené (sluchadla, zesilovač na TV…). 

 
 

PONDĚLÍ 2.10.  9:00 – 17:00 
„Den otevřených dveří Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. 
Komunitního centra Pelhřimov“  
Na Obci 1768, Pelhřimov 
Představení poskytovaných služeb: 
• asistenční služby 
• pravidelné akce centra 
• ozdravné a rekondiční pobyty včetně kulturních a společenských akcí. 
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ÚTERÝ 3.10.  15:00 – 17:00  
„Sluchové vady a možnosti jejich kompenzace“ 
Domov pro seniory Pelhřimov, p.o., Radětínská 2305, Pelhřimov 
bezplatná přednáška 
• za účasti Ing. Pavla Strnada, akustického poradce společnosti REJA spol. s r.o. – Sluchadla pro 

život 
• zajímavé a užitečné informace o sluchu; sluchových vadách a možnostech jejich kompenzace; 

sluchadlech, správné péči o ně a jejich užívání 
• možnost orientačního změření sluchu  
• bližší informace: Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s., pracoviště 

Pelhřimov, Mgr. Lucie Šolcová, Na Obci 1768, Pelhřimov, 393 01, tel. 565 324 806, 
733 255 149, e-mail: czp.pe@centrum.cz 

 
 
ČTVRTEK 5.10.  10:00 – 18:00 
PÁTEK 6.10.    9:00 – 17:00 
„KAŽDÝ SVÉHO ZDRAVÍ STR ŮJCEM“ – putovní výstava Ligy proti 
rakovině Praha   
Masarykovo náměstí, Pelhřimov 
Představení výstavy: 
• expozice LABYRINT ZDRAVÍ se zajímavými informacemi o prevenci rakoviny doprovázená 

vtipnými ilustracemi Vladimíra Jiránka, Jiřího Slívy a Miroslava Bartáka a fotografiemi 
Františka Dostála 

• část výstavy je určena i pro děti, které ještě neumějí číst 
• soutěže pro děti i dospělé „ZKUS, JAK JSI NA TOM!“, zkouška smyslů, znalostí, fyzické 

kondice a postřehu 
• vyšetření základních zdravotních parametrů:   

o hladiny cholesterolu 
o výše krevního tlaku 
o BMI (index přiměřené hmotnosti) 
o měření procenta oxidu uhelnatého ve vydechovaném vzduchu  
o poradna zdravého životního stylu 

• kontrola znamének a pih odborným lékařem – dermatologem 
• nabídka odborných publikací k jednotlivým typům nádorových onemocnění 
• promítání krátkých informačních spotů se zdravotní tématikou 
• pódiová vystoupení 
• odměny a dárky pro děti i dospělé 
CELÁ AKCE V ČETNĚ VYŠETŘENÍ JE PŘÍSTUPNÁ ZDARMA!  
 
SOBOTA  7.10.  9:00 - 12:00 
„Cvi čení je zábava!“ 
Sportovně relaxační centrum KOHINOR, Nádražní 823, Pelhřimov 
Sportovní dopoledne se zkušenými cvičitelkami: 
  9:00 – 10:00 Bodyform  ANETKA 
10:00 – 11:00 Jumping  TEREZKA – rezervace NUTNÁ (tel. 565 332 767) 
11:00 – 12:00 Intervalový trénink KLÁRKA 
Během celé akce: 
• volný vstup do Cardio zóny (běhací pásy, eliptical, veslo) 
• volný vstup do posilovny 
Pro každého účastníka DÁREK (pitný režim, ovoce, proteinová tyčinka). 
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PONDĚLÍ  9.10.  9:30 – 11:30 

 „Přátelské dopolední posezení plné užitečných rad a informací pro seniory 
a občany se zdravotním znevýhodněním“ 
Dům s pečovatelskou službou „Na zámečku“ – společenská místnost, Dolnokubínská 1931, 
Pelhřimov 
• od 9:30 krátké představení činnosti a poskytovaných služeb pelhřimovské odbočky Sjednocené 

organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s. a Svazu postižených civilizačními chorobami 
v ČR 

• od 10:00 ukázka pomůcek firmy DMA Praha usnadňujících lidem pohyb, sebeobsluhu i běžné 
každodenní činnosti včetně možnosti osobně si vyzkoušet řadu užitečných pomůcek (např. 
navlékače punčoch, zapínače knoflíků, elastické ponožky)  

• akce je přístupná ZDARMA 
• ZDARMA drobné občerstvení a malá pozornost pro účastníky posezení 

 
 

PONDĚLÍ 9.10.  10:00 – 14:00 
„Den s výživovou poradkyní“   
Masarykovo nám. 17, Pelhřimov 
Galerie M – 2. patro (prostory „Výživového poradenství Michaely Tulachové“) 
Prezentace zdravého životního stylu veřejnosti zahrnující: 
• diagnostiku tělesných tkání analyzátorem Tanita 545 včetně získání zápisu a vysvětlení 

k naměřeným hodnotám 
měření tuků, svalů (rozložení v částech těla), bazálního metabolismu, BMI, viscerálního toku, 
bazálního věku 

• konzultaci s výživovou poradkyní na libovolné téma o výživě. 
 
 
ÚTERÝ 10.10.  14:30 – 15:30 
„Cvi čím správně a efektivně?“ 
Hrnčířská 111, Pelhřimov – Hodina H, z.s. (Seniorklub) 
• bezplatná přednáška o správném a efektivním cvičení pro seniory. 

 
 
STŘEDA 11.10.  10:00 - 11:00   a   15:00 - 16:00 
„Rekondiční cvičení nejen pro osoby s civilizačními chorobami a seniory“ 
Na Obci 1768, Pelhřimov 
- místnost naproti vchodu do budovy 
• kontaktní tel. 603 283 657 

 
 
PONDĚLÍ  16.10.  14:00 – 15:00 
„Pilates pro seniory“ 
Sportovně relaxační centrum KOHINOR, Nádražní 823, Pelhřimov 
• bezplatné cvičení pro seniory s možností vyzkoušet si oblíbené cvičení pilates pod odborným 

vedením cvičitelky. 
 

 
Ve spolupráci s Technickými službami města Pelhřimova, p.o. budou připraveny akce: 
• na pelhřimovském zimním stadionu bruslení ZDARMA,  a to v těchto termínech: 

PÁTEK   6.10.  17:00 – 18:00 
PÁTEK 13.10.  17:00 – 18:00 
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• v pelhřimovském bazénu hodina plavání ZDARMA, a to v těchto termínech: 

 ÚTERÝ 10.10.  14:00 – 15:45  a 19:00 – 21:30 
 NEDĚLE 15.10. 13:00 – 15:00  
 

 
Informace k realizovaným akcím rovněž naleznete na výlepových plochách města, webových 
stránkách města www.mupe.cz (sekce „Zdravé město a MA21“) a v Pelhřimovských novinách. 
 
 
 
K pokrytí části nákladů spojených s realizací výše uvedených aktivit byla Městu Pelhřimov 
poskytnuta dotace z rozpočtu Kraje Vysočina pro projekt „Realizace MA21 a podpora zdraví ve 
Zdravém městě Pelhřimov v roce 2017“ 
 
 
V Pelhřimově dne 25.9.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


