
PROČ V DAČICÍCH UPOZORŇUJEME NA NEBEZPEČÍ KOUŘENÍ?
 

V posledních letech můžeme sledovat v celé ČR i u nás v Dačicích zvýšený zájem 
především mladých lidí o kouření cigaret. Chceme však vyvolat zájem o tento 
celospolečenský problém a upozornit na něj. 
 

Většina kuřáků si myslí, že ten, kdo kouří, je borec. Ale trend dnešní doby je jiný!

PROVOZOVNY, KTERÉ NABÍZÍ V ÚTERÝ 31. 5. PROSTŘEDÍ BEZ CIGARETOVÉHO KOUŘE:
Bufet Pod Hruškou, Café Kostka, Cento Bar, Dačická kavárna, Hospoda Červený Vrch, Hospoda Dolní Němčice, Hotel Dyje, 
Hostinec U Smrků Bílkov, Hotel Stadion, Kavárna Café Dalberg, Klub U Kořena, Kuželna TJ Centropen, Pizzerie U Veselého kmotra, 
Restaurace U Koníčka, Restaurace Homolkův mlýn, Restaurace NO.20 Komenského, Restaurace U Malínků, Restaurace U Šuláků, 
Sportcentrum Rockhill, Zahradní bufet Pod Věží

Zdravé město Dačice a Městská knihovna Dačice se účastní mezinárodní kampaně

 

Pátek 27. května, 16:00 - 19:00 h, Městská knihovna Dačice
ZAHRADA TROCHU JINAK ANEB LETNÍ ČÍTÁRNA KNIHOVNY

16:00 - 16:45 h Be online – koncert hudební skupiny ZUŠ Dačice
17:00 - 18:00 h Listování - ODPAD (Andy Mulligan) - scénické čtení
Nikdy nevíte, co najdete! Rafael bydlí spolu se dvěma kamarády Gardem a Krysou na skládce odpadu v nejmenované 
zemi připomínající Brazílii, jsou to děti ze slumu. Jednoho dne najde mezi odpadky tašku, v níž je 1100 peset, obrázek 
a klíč. Tento nález v chlapcích zažehne touhu po dobrodružství, a tak se rozhodnou přijít na to, komu věci patří. Když to zjistí, 
dozvědí se i o boji jednoho člověka se strašnou nespravedlností. To se však dozvědět neměli – brzy začne jít o život i jim. 
Účinkují: Pavel Oubram, Tomáš Drápela a Jiří Suchý z Tábora (alt. Věra Hollá).

18:00 - 18:30 h Blue moon – koncert hudební skupiny ZUŠ Dačice
16:00 - 19:00 h Dílnička a hry pro zdraví bez kouření pro rodiče s dětmi

KOMUNITNÍ ZAHRADA = detašované pracoviště městské knihovny
Půjčujeme deky, knihy, noviny, časopisy, stolní hry a hračky na pískoviště. Pohodlí při četbě 
a relaxaci nabízí posezení u stolků a na dekách. Herní prvky a pískoviště jsou určeny dětem 
do 10 let pod dozorem dospělého. Vjezd s kočárky možný, se zvířaty nemožný. 
Zahrada je přístupná od května do září. Přijďte, těšíme se na Vás!

31. květen
2016

 Zkuste to i Vy, třeba
se Vám zlepší a změní
pohled na život a svět.

„IN“ je ten,
kdo nekouří!!!

Prejeme Vám pevnou vuli pri odvykání si od kourení.ˇ ˇ ˇo


