
V Liberci 30. května 2013 

 

Tisková zpráva 
Je jim 14 nebo 15 let. Nejvyšší čas, kdy  

je ještě možné varovat je před kouřením 
 

Voňavá, pocukrovaná a nadýchaná kobliha chutná přece daleko lépe než toxický kouř z cigarety. 

Proto jednu z cen výtvarné soutěže pro děti ze základních škol, nazvané Společně proti kouření, 

představovala tato sladká dobrota.  

Vyhodnocením výtvarné soutěže vyvrcholila ve čtvrtek 30. května v multikině CineStar měsíční 

kampaň společnosti Maják Společně proti kouření. Organizátoři ji pořádali už třetím rokem. Kampaň 

zaměřili především na žáky 8. a 9. tříd základních škol z celého Libereckého kraje, a letošním 

ročníkem zdůrazňovali především škodlivost pasívního kouření. 

„Součástí kampaně byl také třeba fotbalový turnaj žáků a čtyřicet preventivních programů, 

interaktivních přednášek přímo ve školách. Dalším prvkem kampaně byla i výtvarná soutěž, kdy děti 

nejen kreslily obrázky na téma škodlivosti kouření, ale také točily krátké videoklipy. V kampani jsme 

zdůrazňovali, že hlavní je s kouřením ani nezačínat,“ vysvětlil za organizátory ze společnosti Maják 

Petr Hampacher. 

Do akce se zapojily základní školy nejen z Liberce, ale také třeba z Hodkovic nad Mohelkou, Hrádku 

nad Nisou nebo Nového Města pod Smrkem. Záštitu nad kampaní převzal hejtman Libereckého kraje 

Martin Půta, a podpořil ji i náměstek primátorky pro školství a kulturu Kamil Jan Svoboda. Oba politici 

osobně vítězům soutěže v jednotlivých kategoriích pogratulovali. K dětem v multikině o škodlivosti 

kouření promluvil i Petr Krásný, biskup Jednoty bratrské v Liberci, která je zřizovatelem společnosti 

Maják. 

„Kampaň Společně proti kouření je významnou akcí. Podle všech studií je nejdůležitější s kouřením 

vůbec nezačnout, proto je dobře, že je kampaň zaměřená na dospívající děti základních škol,“ řekl 

Kamil Jan Svoboda. 

Společnost Maják za pomoci žáků škol uskutečnila během kampaně anketu o kouření v ulicích 

Liberce. Na otázky odpovědělo 496 Liberečanů. Z toho bylo 30 % kuřáků. Více než polovina z nich 

přiznala, že pociťuje následky kouření na kvalitě svého života, a že by ráda s kouřením skoncovala. 

„Cigaretu jsem ochutnal asi ve čtyřech letech, byla to náhoda a vůbec si zážitek z kouření nepamatuji. 

Určitě kouřit nezačnu, protože máme kuřáka v rodině, a kouření je mi protivné. Přijde mi to i jako 

zbytečné vyhazování peněz,“ podotkl Pavel Dostalík, žák 9. třídy základní školy z Nového Města pod 

Smrkem. 



Z libereckých škol se mezi nejlepšími ve výtvarné soutěži umístily ZŠ Vrchlického, ZŠ Oblačná a MŠ a 

ZŠ pro tělesně postižené. Ceny, mezi nimiž byly vedle pohárů a koblih také například volné vstupy do 

aquaparku nebo iQparku Centra Babylon, dostávali ovšem i učitelé - na měsíc k zapůjčení zdarma 

špičkový kávovar i s několika kilogramy kávy. 
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