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Tábor se opět přidá k celostátní kampani Dny bez úrazů 

Zdravé město Tábor se také v letošním roce zapojí do celostátní osvětové kampaně Dny bez úrazů. 
Kampaň se věnuje cílené prevenci vzniku úrazů, efektivnímu snižování počtu úrazů a zmírnění 
jejich následků u dětí, dospělých a seniorů. Jedná se nejen o úrazy v dopravě či při trávení volného 
času, ale též v běžném životě. Město Tábor se svými partnery připravilo na sobotu 8. června 2019 
již třetí ročník akce Den s Integrovaným záchranným systémem. Kampaň Dny bez úrazů je 
podporována Národní sítí Zdravých měst ČR. 
 
Třetí ročník akce Den s Integrovaným záchranným systémem proběhne v sobotu 8. června 2019               
od 10 do 15 hodin v areálu odpočinkové zóny Komora. Bohatý a zajímavý program připravilo Město 
Tábor ve spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému (dále jen IZS) a dalšími 
partnery. Nebude chybět ani propagace bezpečnosti silničního provozu, nárazový simulátor                    
a simulátor otočení vozidla při dopravní nehodě, který přiveze BESIP Ministerstva dopravy ČR. Na 
návštěvníky stejně jako v předcházejících letech čekají akční ukázky policistů, hasičů i zdravotnických 
záchranářů při koordinovaném zásahu složek IZS při dopravní nehodě. Příchozí také uvidí zákrok 
Speciální jednotky Temelín Policie ČR proti nebezpečným pachatelům, zákrok pořádkové jednotky 
Policie ČR proti narušitelům veřejného pořádku, využití dronů v práci Policie ČR a záchranu osob ve 
výškách lezeckým družstvem Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje ÚO Tábor. 
 
Připraven je také bohatý doprovodný program. Nebude chybět prezentace nejnovější policejní                               
a záchranářské techniky, preventivní ponaučení či zábavné hry a soutěže pro děti. Vedle základních 
složek IZS se představí i další partneři, kteří nezastupitelně doplňují práci IZS – Městská policie Tábor, 
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Tábor, Český červený kříž, Vojenská policie Tábor, Zdravé město 
Tábor, Dům dětí a mládeže Tábor, odtahová a asistenční služba Opava assistance Tábor a Zdravotní 
pojišťovna Ministerstva vnitra ČR. 
 
Mimořádně pro tento rok přislíbil své vystoupení mistra světa v akrobatickém létání Martin Šonka. 
Záštitu nad akcí převzali starosta města Tábora Ing. Štěpán Pavlík a senátor Mgr. Jaroslav Větrovský. 
 
Podrobné informace naleznete na www.taborcz.eu v sekci Zdravé město a MA21 nebo na Facebooku. 
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