
 

 

Kampaň Světový den bez tabáku 
Výtvarná soutěž 6. ročník 

PLAKÁT PROTI KOUŘENÍ 
 

Poslední květnový den (31. 5.) si připomínáme Světový den bez tabáku. Kampaň 

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

města, včetně Třebíče. Jejím cílem je upozorňovat veřejnost na zdravotní rizika 

kouření a negativní následky spojené s tímto zlozvykem.  

 

Letos proběl již 6. ročník výtvarné soutěže PLAKÁT, který vyhlašuje DDM 

Třebíč ve spolupráci se Zdravým městem a nově i Nemocnicí Třebíč. 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.  

 

Výtvarné práce letos zaslalo 5 škol (pouze 2 byly třebíčské!) a to: ZŠ Horka-Domky 

Třebíč Václavské nám. a Katolické gymnázium Třebíč. Poštou přišly práce dětí až 

ze základní školy z Chotěboře od Ing. Mgr. Pojmanové – učitelky výtvarné 

výchovy, ale také z Rudíkova. Počítačově zpracované plakáty zaslala Základní 

škola, Vratislavovo nám. z Nového Města na Moravě. Zapojil se i výtvarný kroužek 

při DDM Třebíč. 

Porotu ve složení: místostarostka Marie Černá, místostarosta Milan Zeibert, ředitel 

MP Ladislav Prvák a koordinátorka PZM Iveta Ondráčková nejvíce oslovily práce 

studentů z tercie Katolického gymnázia Třebíč pod vedením Mgr. Avkovské. 

Studenti vyráběli plakáty ve dvojicích. Oceněny byly celkem 3 plakáty těchto 

autorů: Daniela Vašíčková a Michaela Slatinská, Daniel Caha a Matěj Novák, 

Tereza Hlaváčová a Sára Spoustová. 

 

Ve speciální kategorii - počítačově zpracovaný plakát zvítězila: Daniela Slámová  

(z  Nového Města n. Moravě). 

 

Výše jmenovaní se mohou těšit na drobné dárky od Zdravého města Třebíč, které 

jim budou předány na tiskové konferenci města. Oceněným srdečně blahopřejeme. 

Zároveň děkujeme výše jmenovaným školám za aktivní zapojení do soutěže.  

 

Ing. Iveta Ondráčková 

 koordinátorka PZM a MA21 Třebíč 

a Miloš Fiala za DDM Třebíč 

 



Daniel Caha a Matěj Novák                              Daniela Vašíčková a Michaela Slatinská 

 

Počítačově zpracovaný plakát 

(ZŠ Nové Město n. Moravě, Daniela Slámová) 

 

 

-------------- Tereza Hlaváčková a Sára Spoustová 


