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V Táboře úspěšně proběhla kampaň Dny bez úrazů  

Zdravé město Tábor se v červnu připojilo do celostátní osvětové kampaně Dny bez úrazů. Kampaň 

je zaměřena na prevenci vzniku úrazů, na efektivní snižování jejich počtu a na zmírňování jejich 

následků u dětí, dospělých a seniorů. V Táboře přitáhly pozornost veřejnosti dvě zajímavé akce. 

Den s Integrovaným záchranným systémem přilákal do odpočinkového areálu Komora bezmála      

1 200 návštěvníků. Bezplatného testování zraku „Bezpečně za volantem“ využilo 63 občanů. 

 
Druhý ročník akce Den s Integrovaným záchranným systémem přilákal v sobotu 9. června 2018 

do odpočinkového areálu Komora téměř 1 200 návštěvníků. Tým Besipu představil trenažér jízdy 
v osobním automobilu a na jízdním kole a tzv. „opilecké“ brýle nebo simulátor nárazu vozidla do 
pevné překážky při rychlosti 30 km/hod. Pojišťovna Generali přivezla simulátor převrácení vozidla při 
dopravní nehodě. K vidění byly profesionálně moderované ukázky součinnosti jednotlivých složek 
Integrovaného záchranného systému při dopravní nehodě, ukázky zákroku pořádkové a zásahové 
jednotky Policie ČR proti pachatelům přestupků a trestné činnosti, ukázky moderního vybavení                     
a činnosti Policie ČR, Zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru, Velitelství 
vojenské policie a jejich pyrotechnického týmu, Městské policie Tábor a Českého červeného kříže. 
Sbor dobrovolných hasičů Tábor předvedl svoji současnou techniku a Dům dětí a mládeže nabídl 
zejména dětským návštěvníkům oblíbené malování na obličej. Divácky velice atraktivní byly ukázky 
profesionální pilotáže vrtulníků, jak vojenského tak policejního.  
 
Bezpečně za volantem – péče o zrak je kampaň, při níž Mezinárodní sdružení optiků a optometristů 
ČR testuje zrak zejména účastníků silničního provozu. Cílem kampaně je bezplatně otestovat, jak lidé 
vidí na dálku, za šera, deště či mlhy a na základě výsledku případně doporučit testovaným osobám 
podrobnější vyšetření zraku. V pondělí 18. června 2018 proběhlo toto testování ve vstupní hale 
Odboru dopravně správních agend Městského úřadu v Táboře. Testování na speciálním optickém 
přístroji (visiotestu) využilo 63 osob. Podle sdělení zástupkyně Mezinárodního sdružení optiků                        
a optometristů ČR byla návštěvnost v Táboře vysoká, běžně se v rámci jednodenního testování vyšetří 
50–55 osob. Ke kampani se připojíme i v příštím roce, tentokrát se dvěma přístroji, abychom 
uspokojili velký zájem o vyšetření.   
 
Podrobné informace naleznete na www.taborcz.eu v sekci Zdravé město a MA21 nebo na Facebooku. 
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