
Ke Kampani se dále připojuje:

ZŠ u Červených domků 40 – 31. 5. 2011 „Cigarety ne!“ mašličkové kolečko s danou tematikou
ZŠ očovská 1 – relace ve školním rozhlase na danou tématiku

ZŠ mírové náměstí 19 – literární a výtvarné soutěže k problematice kouření a drogové závislosti. přednáška o škodlivosti kouření.

mŠ jilemnického 3 – výlet do dinoparku + exkurze k hasičskému záchrannému sboru
mŠ jánošíkova 13 – výchovně vzdělávací program o zdravém životním stylu – čtením pohádek textu z knihy „Filipova dobrodružství“, 

besedy s dětmi na dané téma a podobně.mŠ družstevní čtvrť 3149 – zařazení tématu do třídních vzdělávacích programů (včetně pohádky „o cigaretě“)

Na „SVĚTOVÉ DNY BEZ TABÁKU“ se můžete těšit v tyto dny:

čtvrtek 12. 5. 2011
13:00 hodin v areálu o. s. Oáza Hodonín, Rybářská 32
ZO Svaz zdravotně postižených občanů Hodonín č. 2 o. s. Oáza Hodonín - 11. ročník jarního 
turnaje družstev seniorů a zdravotně postižených občanů v ruských kuželkách 

úterý 24. 5. 2011 
10:00 hodin v Městské knihovně Hodonín, Národní třída 36
Státní zdravotní ústav, dislokované pracoviště Brno, Interaktivní hra – Prevence kouření 
pro děti ZŠ (4.,5. třídy) + Mgr. Jiří Barbořák z Oblastní charity Hodonín - Nízkoprahový klub 
Pohoda, přednáška o závislostech

15:30 na Masarykově náměstí u radnice:
 o.s. Cyklo Kropáč jíZDA NA SpiNNERECH
ukázky cvičení SM Systém, předvedení a projížďka na elektrokolech

Hosté:  pan Josef Zimovčák se svým historickým kolem.
Pořadem provází a ozvučení prostor zajišťuje:  Širůčka Josef a.k.a. Dj Pepino
Všichni účastníci akce budou odměněni malou pozorností věnovanou zdravotními 
pojišťovnami ministerstva vnitra a revírní bratrské pokladny 

16:30 hodin 
Soutěž o nejrychlejší výběh hodonínské radnice. Zasoutěžit si můžou všichni od 18-99let. 

SZÚ, dislok.pracoviště Brno změří účastníkům, ale i těm kdo se soutěže 
nezúčastní tlak či obsah oxidu uhelnatého vydechovaného z plic.
Součástí kampaně je také rozdávání osvětových materiálů.

30. 5. 2011 – 3. 6. 2011
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  30.5. 2011
9:00 – 12:00 hodin na Centru pro rodinu, Štefánikova 15
Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín pro předem oslovené školky 
a od 16:00 hodin pro veřejnost akci Zvířátka také nekouří

úterý 31. 5. 2011
14:00 – 17:00 hodin v areálu zahrady Zeleného domu pohody, p. jilemnického 1
Zelený dům pohody Hodonín - soutěžní odpoledne. Akce je určena pro veřejnost.

město Hodonín v rámci projektu Zdravé město pořádá akce ke 

dislokované pracoviště 
podpory zdraví Brno  


