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Světový den bez tabáku vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO)
poprvé v roce 1988. Kampaň každoročně připadá na poslední květnový den.
Kouření je bezesporu jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů, které
nepříznivě ovlivňují zdraví člověka. Zpráva o zdraví v celosvětovém měřítku
vydaná Světovou zdravotnickou organizací v roce 2002 přinesla nové údaje,
které tabáku připisují 1,6 milionu úmrtí v roce 2000 a poukazují na podstatný
nárůst v posledních letech. Podle údajů uváděných Ligou proti rakovině Praha
kouří v České republice přes 40 % mužů a 25 % žen. Na následky kouření u nás
zemře denně 67 – 70 osob, což činí ročně asi 23 tisíce osob.
Do této kampaně se v letošním roce opět zapojilo i Zdravé město Chrudim a MA 21 se svými
partnery.

Světový den bez tabáku
aneb cesta za čistým vzduchem
Vyznavači zdravého životního
stylu vyrazili společně na
Černou horu!
Město Chrudim, které realizuje
projekt Zdravé město a místní
Agendu 21, připravuje pro své
občany osvětové kampaně a akce,
které jsou zaměřeny i na
problematiku prevence a osvěty
v oblasti
zdraví
a
zdravého
životního stylu.
Podpora Světového dne bez
tabáku má již své tradiční místo
v aktivitách Zdravého města. Akce
byla součástí tematicky laděného
„Roku sportu“.
Město Chrudim společně s Klubem českých turistů připravilo na sobotu 19. května pro chrudimské
občany tradiční výšlap po Krkonoších. Jubilejní 10. ročník zavedl 160 vyznavačů zdravého životního
stylu na Černou horu.
Byly připraveny tři trasy, které byly odstupňovány podle náročnosti:
Trasa č. 1 – Pec pod Sněžkou – Lučiny – Černá hora – Janské Lázně – 16 km
Trasa č. 2 – Černá hora – Černohorské rašelina – Modré kameny – Janské Lázně – 12 km
Trasa č. 3 – Černá hora – Černohorská rašelina – Malé Pardubické boudy – Janské Lázně – 9 km
(Trasu 2 a 3 bylo možné libovolně kombinovat).
Bylo pak na každém, jakou trasu si sám zvolil. Tato akce, která se těší stále větší oblibě u všech
cílových skupin, nemá vítěze ani poražené. Jejím cílem je podpořit myšlenku aktivního pohybu bez
tabáku pro zdravý životní styl a fyzickou kondici.
Na Černé hoře proběhlo společné focení účastníků akce v tričkách propagujících 10 let této akce – a
s krásným panoramatem Krkonoš za zády. Poté všichni získali pamětní list se speciálním razítkem.
Počasí bylo nádherné a celá akce se velmi vydařila!
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…v pohybu…
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Předávání pamětních listů.
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Zasloužený odpočinek.

Společné vrcholové foto 2012 – jubilejní 10. ročník tradičního výšlapu po Krkonoších.
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Projekt Nekuřácké provozovny ve městě pokračuje
Město Chrudim, které realizuje projekt Zdravé město a místní
Agendu 21, připravilo druhé kolo projektu s názvem „Nekuřácké
provozovny ve městě Chrudim“. Ten reaguje především na jeden
z bodů Desatera problémů města Chrudim očima mladé
generace (Zvýšit počet nekuřáckých zařízení). Cílem projektu
Nekuřácké provozovny bylo certifikovat a označit provozovny,
které vytvoří místo ve svém zařízení, kde budou občané chráněni
před vlivy pasivního kouření – vymezí minimálně samostatnou
místnost určenou výhradně nekuřákům po celou dobu provozu,
do které je zajištěn přístup přes nekuřácké prostředí.
Do projektu se letos přihlásilo 8 zařízení. Po zhodnocení stanovených
podmínek odbornou komisí složenou ze zástupců Krajské hygienické
stanice, Městské policie, Městského úřadu Chrudim, Mama klubu a
Studentského parlamentu, prošla certifikací všechna zařízení.

Komise posuzovala označení kuřáckých a nekuřáckých prostor, skutečný stav, kde se smí a nesmí
kouřit, možnost odvětrávání a celkový přístup provozovatele k projektu. Všechna zařízení jsou nyní
zcela nekuřácká.

V rámci Světového dne bez tabáku 31. 5. 2012 slavnostně předal starosta města Chrudim Petr
Řezníček zástupcům těchto provozoven certifikát „Nekuřácký prostor“ spolu se samolepkou,
která označuje jednotně všechna tato zařízení.
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Certifikována byla tato zařízení:
• Cukrárna Alena
• HOTEL RESTAURANT FORTNA
• Jídelna – KRUH ZDRAVÍ
• Cukrárna – kavárna Melvin
• Obchod MLSNÝ PECIVÁL – ČAJ & KÁVA &
ČOKOLÁDA
• Duhová kavárna Momo Chrudim, o. p. s.
• Pension a Café Polosport
• Restaurace Tlustá Matylda
V současné době máme v Chrudimi již 15
nekuřáckých provozoven s certifikátem města
Chrudim (cukrárny, kavárny, restaurace, pizzerie,
penziony, jídelny apod.).
Ukázka certifikátu

Vytvořili jsme společný propagační materiál – propagační skládačku se seznamem všech
certifikovaných nekuřáckých provozoven, včetně kontaktů a mapy, kde lze provozovny navštívit. Dále
zajišťujeme propagaci zařízení na webových stránkách města.

Akce proběhla za finanční podpory města Chrudim.
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