
Tisková zpráva Zdravého města 
Výtvarná soutěž  

PLAKÁT PROTI KOUŘENÍ 
 

 

Každoročně si poslední květnový den připomínáme jako Světový den bez tabáku. 

Kampaň vyhlašuje Světová zdravotní organizace (WHO) a zapojují se do ní 

mnohá Zdravá města v celé ČR, včetně Třebíče. Jejím cílem je upozorňovat 

veřejnost na zdravotní rizika a negativní následky spojené s kouřením.  

 

DDM Třebíč vyhlásil ve spolupráci se Zdravým městem Třebíč při této 

příležitosti již 4. ročník soutěže s názvem PLAKÁT. Úkolem bylo kreativně a 

nápaditě zpracovat PLAKÁT S  PROTIKUŘÁCKOU TÉMATIKOU. Do 

soutěžního klání se mohli zapojit žáci 2. stupňů základních škol a příslušných 

ročníků víceletých gymnázií.  

 

Bohužel, letos se soutěže zúčastnily pouze 2 základní školy (loni 5).  Jako tradičně 

to byla ZŠ Horka-Domky Třebíč – Václavské nám. Nově i ZŠ Nížkov. Celkem se 

podařilo shromáždit 20 soutěžních prací ze dvou kategorií: ručně zpracovaný námět 

(malba, kresba, grafika, koláž apod.) a počítačově zpracovaný námět, slogan či heslo. 

Všechny práce posoudil tým ve složení: ředitelka DDM Třebíč, koordinátorka 

Projektu Zdravé město a vedení města Třebíče. Nakonec byly oceněny tři 

nejzajímavější práce.  

 

Vítězové letošního ročníku jsou: 

- Natálie Biharyová + Aneta Koudelová, 9. B, ZŠ Horka-Domky – cena 

vedení města Třebíče  

- Simona Šorfová – 14 let – ze ZŠ Nížkov – cena ředitelky DDM Třebíč Jarmily 

Pavlíčkové 

- Vojtěch Bobek – z 9. B ZŠ Horka – Domky Václavské nám. Třebíč – cena 

koordinátorky PZM a MA 21 Ivety Ondráčkové 

 

Slavnostní předání odměn vítězům se uskuteční v neděli 29. 5. 2011 na Dětském 

dnu, který pořádá DDM Třebíč u příležitosti Mezinárodního dne dětí. 

 

Oceněným srdečně blahopřejeme! Zároveň děkujeme oběma školám. Pro příště si 

budeme přát, aby těch zapojených škol bylo přece jen více. Protože jak potvrzují 

nejnovější výzkumy v této oblasti, problematika kouření se mladistvých velmi 

dotýká. 
 

Iveta Ondráčková 

 koordinátorka PZM a MA21 Třebíč 

a Miloš Fiala za DDM Třebíč 

 

 

 



Oceněné plakáty 
 

 

 

 

Cena vedení města Třebíče  

Autorky: Natálie Biharyová  

+ Aneta Koudelová (9. B) 

ZŠ Horka-Domky  ----------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena ředitelky DDM Třebíč  

Jarmily Pavlíčkové 

Autorka: Simona Šorfová (14 let) 

--------------------------ZŠ Nížkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena koordinátorky  

PZM Ivety Ondráčkové 

Autor: Vojtěch Bobek,  

(9. B)  

ZŠ Horka – Domky Třebíč --------------------- 


