








Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labema Zdravé město Ústí nad Labem v 

rámci kampaně „Bezpečnosti silničního provozu“ a „Národních dnů bez úrazu“
propagovaly na akci Inline day, prevenenci úrazů. Celé akce se účastnilo asi 150 osob

1. Soutěž: „Jezdím bezpečně, aneb kdo má
v hlavě, má na hlavě a třeba i 
vyhraje“!!

Každý účastník používající ochranné
pomůcky – helmu nebo chrániče obdržel 
müsli tyčinku (děti i  reflexního 
smajlíka) a byl zařazen do slosování o 
věcné ceny

Před zahájením celé sportovní akce, 
byli vylosováni vítězové kategorií: ženy, 
muži a děti. Všichni vylosovaní obdrželi 
chrániče na ruce a další ceny.



PPřřededáávanvaníí cencen



2. V rámci akce jsme prováděli měření tlaku, %tuku a BMI. Náš stánek 
navštívilo 45 osob. Každý obdržel výsledkový zdravotní formulář.

Výška:

…………..c
m

Váha:

…………...
kg

BMI :

………

BMI
Norma:

M: 20-24,9
Ž: 19-23,9
Nadváha:
M: 25-29,9
Ž: 24-28,9
Obezita:

M:30 a více
Ž: 29 a více

Je vhodné si udržovat optimální
tělesnou hmotnost. Nadváha a obezita 

zvyšují riziko řady onemocnění
(srdečně cévní onemocnění, cukrovka 

vysoký krevní tlak, onemocnění
pohybového aparátu).

Dodržujte vhodné stravovací zvyklosti 
a zařaďte do svého denního programu 

pravidelnou pohybovou aktivitu.

% tuku 
v těle

……………

Optimum
18 – 30 let        nad 30 let

Muži: 14 – 20%            17 – 23%
Ženy:   17- 24%            20 – 27%

Krevní tlak

………….
mm/Hg

Norma:
méně než

140/90
mm/Hg

Doporučujeme omezovat solení a 
snížit příjem slaných pokrmů. Dále 
doporučujeme pravidelný pohyb a 
omezení stresů.

!! PORADNY !!

Poradna zdravého životního stylu
             MUDr. Luboš Pokorný           477 751 855

             Mgr. Veronika Balatová          477 751 850

Poradna odvykání kouření
             Mgr. Veronika Balatová          477 751 850

Očkování tuzemské a do zahraničí     477 751 844

(PO 10-12, 13-15) (ST 9-12, 13-16) (PÁ 9-11)

Poradna HIV/ AIDS                          477 751 843



MM ěřěřeneníí a va váážženeníí



Závěr z celé akce
Akce se konala v sobotu 9.6.2007 od 9.00 do 17 hodin. 
Navštívilo jí přibližně 150 osob. Všichni byli osloveni v rámci 

soutěže „Jezdím bezpečně, aneb kdo má v hlavě, má na hlavě a 
třeba i vyhraje“!!. Každý oslovený, používající ochranné
pomůcky obdržel müsli tyčinku a děti i reflexního smajlíka a byl 
zařazen do slosování o ceny v kategoriích ženy, muži a děti. Do 
slosování bylo zařazeno celkem 50 osob.

Děkujeme touto cestou Zdravému městu Ústí nad Labem, především 
p. Poláčkové za spolupráci a poskytnuté věcné ceny, které v rámci 
této soutěže byly předány.

Akce měla velký úspěch a presentace našeho stánku byla úspěšná. 
Informace o některých ukazatelích zdravotního stavu od nás 
obdrželo kolem 45 osob.

Podařilo se nám opět  rozšířit povědomí o ochranných pomůckách a 
tím o bezpečné jízdě na bruslích i kole.




