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Vážení přátelé, 

dovolte nám představit významný projekt, který 
každoročně Maják o. p. s. pořádá nejen v Libereckém 
kraji. Již potřetí jsme v měsíci květnu oslovili školy 
a veřejnost s měsíční kampaní Společně proti kouření. 
Ročník 2013 ukázal, že je téma kouření stále velmi 
aktuální ve školách, na veřejnosti i ve firmách. Za kampaň 
se opět postavil Liberecký kraj, Krajská nemocnice 
Liberec, Krajská hygienická stanice se sídlem v Liberci 
a náměstek ministra zdravotnictví a hlavní hygienik 
ČR MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. V roce 2012 kampaň 
podpořilo na pět desítek partnerů a většina z nich šla do 
spolupráce znovu. Největší novinkou letošního ročníku 
bylo zapojení několika dalších organizací z Prahy, Hradce 
Králové, Ústí nad Orlicí, Chocně a Dobrušky. Tam všude 
letos kampaň probíhala!

Třetí ročník kampaně přinesl malou změnu v tématu, 
zaměřili jsme se výrazně na problematiku pasivního 
kouření, které má na cévy v lidském těle přibližně stejný 
dopad jako aktivní kouření. Tématu jsme přizpůsobili 
program na školách i oficiální kampaňové materiály. 
Podávané informace jsme konzultovali s MUDr. Miladou 
Šípkovou z plicního oddělení KNL. Mnohem více jsme 
tedy letos pracovali s nekuřáky.  

SPOLEČNĚ PROTI KOUŘENÍ
kampaň MAJÁKU o. p. s.

obecně prospěšná společnost 
pro preventivní pomoc mládeži
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Průběh kampaně 2013 v Liberci
• Kreativní soutěž pro žáky základních škol (duben až 

květen) 
• Preventivní programy zdarma pro 8. a 9. ročníky ZŠ 

(květen)
• Fotbalový turnaj O pohár MAJÁKU o. p. s. – akce ve 

spolupráci s FC Slovan Liberec (1. 5.)  
• Bambiriáda − anketa pro veřejnost (náměstí 

Dr. E. Beneše, 24. a 25. 5.)
• Kampaň pro veřejnost v OC Forum v Liberci za účasti 

MUDr. Milady Šípkové (16. a 27. 5.)
• Kampaň v nízkoprahovém klubu Zakopanej pes 

v Liberci (10. 5.)

• Anketa na veřejnosti v Liberci ohledně postojů ke 
kouření (celkem 495 dotázaných)

• Medialní kampaň − www.stream.cz, Liberecký deník, 
TV RTM, radio Hey, billboardy, bannery, MHD

• Slavnostní závěrečný program pro žáky ZŠ a partnery 
kampaně s vyhodnocením soutěže − multikino Cinema 
City (30. 5. při příležitosti Světového dne bez tabáku)

Nad kampaní převzal záštitu hejtman Libereckého kraje 
pan Martin Půta a náměstek ministra zdravotnictví 
a hlavní hygienik ČR MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.  

Ředitel o. p. s. Maják v rozhovoru pro regionální TV Hráči A - týmu FC Slovan Liberec přišli podpořit kampaň do 
obchodního centra

Program v obchodním centru hudebně doprovodili členové 
kapely The Neons

Do ankety na veřejnosti se zapojili lektoři i dobrovolníci

Dobrovolnice, studentky SŠ při anketě v OC Forum Kuřáci měli možnost zjistit, jak jsou na tom jejich plíce



Maják úzce spolupracuje s několika volnočasovými kluby 
a neziskovými organizacemi v dalších městech České 
republiky. Některým jsme letos nabídli koncept liberecké 
kampaně a díky dobrovolníkům se tak mohla kampaň 
rozšířit do dalších 5 měst − Prahy, Hradce Králové, 
Dobrušky, Chocně a Ústí nad Orlicí. Všude probíhaly 
preventivní programy na vybraných školách. Těch se 

zapojilo nakonec 18 s celkovým počtem 53 programů. 
Díky podpoře kampaně ze strany center závislosti 
na tabáku se podařilo v některých městech pořádat 
i návazné akce na školní programy. V Praze a Dobrušce 
probíhala stejná anketa jako v Liberci a podařilo se 
oslovit 350 respondentů. 
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Ve spolupráci s FC Slovan Liberec pořádáme pravidelně 
jednou ročně unikátní fotbalový turnaj určený 
amatérským hráčům od 13 do 17 let. Letos byl turnaj 
opět zařazen do kampaně na podporu boje proti kouření. 
Akce se uskutečnila 1. 5. na hřišti Slovanu, zahájila 
celou letošní kampaň a zúčastnilo se jí 8 týmů s 80 hráči. 

Preventivní program v Chocni Tým dobrovolníků pro anketu v Dobrušce    

Kampaň 2013 v dalších městech

Fotbalový turnaj O pohár MAJÁKU o. p. s.
Turnaj je specifický tím, že hráči jsou vylučováni za 
sprostá slova a v celém areálu nesmí nikdo kouřit. Díky 
dalším sponzorům jako je firma RAVY, MY Liberec nebo 
Marty poháry, se podařilo zajistit občerstvení i odměny. 
Nejlepší týmy obdržely hodnotné ceny, které přišli 
předat vybraní hráči A týmu Slovanu Liberec.

Propagační materiál s dárečkem rozdávaný na veřejnosti Rozhovory MUDr. Milady Šípkové a lektora Majáku se zájemci 
na téma kouření

Vítězný tým FC Třeba s hráči A-týmu FC Slovan Liberec 
Přemyslem Kovářem a Michalem Rabušicem

Jeden z brankářů turnaje při penaltách



Ideální prevencí kouření je situace, ve které si sami 
žáci interaktivní aktivitou reflektují vlastní postoje. 
Proto byla i letos ozdobou kampaně kreativní soutěž, ve 
které měli žáci za úkol zapůsobit na myšlení kuřáka, aby 
přestal kouřit. Třídy i jednotlivci mohli téma ztvárnit ve 
dvou kategoriích. V hlavní, audiovizuální, se sešlo 11 děl 
a ve vedlejší, výtvarné, bylo vybráno 20 děl. Porotu 
tvořili kromě lektorů MAJÁKU také architekt a galerijní 
pedagog a dle zadaných kritérií se zaměřili především na 
podstatu, do jaké míry klip motivuje myšlení kuřáka, aby 
přestal kouřit. Audiovizuální díla jsou k vidění na webu 
STREAM.CZ, kde může široká veřejnost shlédnout navíc 
i reportáže a spoty týkající se kampaně. Celý kanál ke 
kampani můžete zhlédnout zde: www.stream.cz/majak

1. místo: 8.A, ZŠ pro tělesně postižené, Liberec
2. místo: 9.B, ZŠ Oblačná, Liberec
3. místo: 9.B, ZŠ T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou

Vyvrcholením celé kampaně bylo slavnostní vyhlášení 
výsledků. Akce se uskutečnila 30. 5. při příležitosti 
Světového dne bez tabáku v dopoledních hodinách 
v multikině Cinema City v OC Forum v Liberci. Zúčastnilo 
se jí 190 žáků 8. a 9. tříd, ředitelé některých škol, 
hejtman Libereckého kraje pan Martin Půta, zástupci 
měst a partneři kampaně, kteří předávali ceny. Hlavní 
kategorii vyhrála 8.A  ZŠ pro tělesně postižené z Liberce, 
která získala hodnotné ceny nejen pro sebe a svého 
třídního učitele (jazykový kurz od Polyglotu), ale i pro 
školu (švýcarský presovač včetně servisu a kávy na 
2 měsíce zdarma od firmy Alesio café). Všichni účastníci 
byli odměněni projekcí filmu Pí a jeho život, pro partnery 
bylo připraveno drobné pohoštění s výbornou kávou od 
firmy Alesio café, dorty od Novicomu Praha a plněné 
Kornspitzy od společnosti Backaldrin. 
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Kreativní soutěž na základních školách

Výtvarná kategorie, vítězné dílo, 8.A, 
ZŠ Vrchlického, Liberec

Výtvarná kategorie, 2. místo, Dominika 
Albrechtová, 9.A, ZŠ Vesec

Výtvarná kategorie, 3. místo, Barbora 
Madudová, 9. třída, Křesťanská MŠ a ZŠ 
J. A. Komenského

Hlavní cenu v soutěži předal pan Martin Půta, hejtman 
Libereckého kraje

Pohoštění pro partnery a učitele při slavnostním zakončení 
kampaně v multikině

Jednu z cen předával pan Kamil Jan Svoboda, náměstek 
primátorky Liberce pro školství a kulturu

Účastníci v sále multikina při slavnostním závěrečném 
programu



Kampaň není zaměřena pouze do škol, přesahuje 
standardní cílovou skupinu Majáku a zasahuje i dospělou 
populaci, širokou veřejnost. Dvakrát (16. a 27. 5.) 
proběhly programy v obchodním centru FORUM v Liberci. 
Veřejnost mohla zhlédnout taneční a hudební vystoupení 
a setkat se s hosty, kteří přišli kampaň podpořit. Byli 
mezi nimi například hráči FC Slovan Liberec nebo 
MUDr. Milada Šípková z plicního oddělení KNL. Lidé si 
u ní mohli nechat na speciálním přístroji změřit množství 
oxidu uhelnatého v plicích. Moderátor v pravidelných 

vstupech informoval návštěvníky o faktech o kouření 
a po obchodním centru se pohybovalo několik skupinek 
dobrovolníků, žáků a studentů z našich preventivních 
programů či nízkoprahového klubu Zakopanej pes, kteří 
kolemjdoucí oslovovali s anketou. Kdo z návštěvníků 
anketu vyplnil, obdržel malý dárek od obchodního 
domu MY Liberec. Za dva dvouhodinové programy bylo 
osloveno přes 1 500 lidí, anketu v OC Forum vyplnilo přes 
300 dotázaných.

- 5 -

Kampaň SPOLEČNĚ PROTI KOUŘENÍ                MAJÁK o. p. s.

Preventivní program na základních školách

Kampaň na veřejnosti

Lektor Majáku Patrik Műller v 8. třídě ZŠ při programu 
o pasivním kouření

Významnou částí kampaně je unikátní protikuřácký 
preventivní program v trvání jedné vyučovací hodiny, 
který naši lektoři přednášeli na školách zdarma. Pro 
tento účel jsme přizvali některé externí lektory, abychom 
celou poptávku pokryli. Program byl realizován pro tři 
desítky tříd ZŠ v Libereckém kraji. Téma bylo pasivní 
kouření − v programu se žáci dozvěděli, v čem je právě 
kouř z cigaret nebezpečný i pro nekuřáky. Jedna hodina 
se nemusí zdát významná, nicméně je tento program 
potřeba brát jako součást dlouhodobé prevence Majáku 
na školách. 

MUDr. Milada Šípková v rozhovoru s lektorem o problematice 
závislosti na tabáku v obchodním centru

Měření obsahu oxidu uhelnatého v plicích u fotbalisty Slovanu 
Liberec Martina Frýdka (naměřen nulový obsah)

Vystoupení dětského tanečního klubu Jojík (SVČ Narnie) na 
veřejnosti v OC Forum

Celkový pohled na místo, kde probíhal program kampaně v OC 
Forum 27. 5. 2013
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Anketa

Dobrovolnice ze ZŠ při anketě v OC Forum

V průběhu celého měsíce května dostalo téměř 
500 náhodně dotázaných respondentů znovu možnost 
vyjádřit svůj názor v krátké anketě na téma kouření. 
Cílem je porovnat postoje kuřáků a nekuřáků 
v podobných tématech týkajících se kouření. Anketu 
naši dobrovolníci ze škol realizovali při programech 
v OC Forum a taky při Bambiriádě. Potvrzeným trendem 
i v letošní anketě je přání většiny nekuřáků zakázat 
kouření v českých restauracích. Přestože jde o názor 
většiny, naši zákonodárci ho v současnosti uzákonit 
nedokázali. I v tomto ročníku je ale potěšující přání 
„většiny“ kuřáků (58 %) přestat s kouřením. Současně 
drtivá většina kuřáků i nekuřáků vnímá kouření  
jako neatraktivní.

KUŘÁK

Vnímáte nějaký 
negativní dopad 
kouření na Váš 
život?

Jste pro úplný 
zákaz kouření  
v restauracích?

Je podle Vás 
společensky 
atraktivnější kouřit 
či nekouřit?

Tuto kampaň 
pořádá obecně 
prospěšná 
společnost MAJÁK. 
Myslíte si, že v boji 
proti kouření takto 
zaměřené akce 
pomáhají?

Víte, že v ČR ročně 
zemře na následky 
pasivního kouření 
3000 nekuřáků, 
včetně dětí?

Přejete si přestat 
kouřit?

NEKUŘÁK

Omezují Vás  
nějak kuřáci?

Jste pro úplný 
zákaz kouření  
v restauracích?

Je podle Vás 
společensky 
atraktivnější 
kouření či 
nekouření?

Myslíte si, že v boji 
proti kouření takto 
zaměřené akce 
pomáhají?

Víte, že v České 
republice zemře na 
následky pasivního 
kouření každý rok 
3000 nekuřáků, 
včetně dětí?

51 %

49 %

34 %
66 %

15 %
85 %

64 %

36 %

44 %

56 %

58 %

42 %

61 %

39 %

68 %

32 %

4 %

96 %

77 %

23 %

39 %
61 %

ANO/ kouřit         NE/ nekouřit
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Kampaň byla vidět
V měsíci květnu bylo v Libereckém kraji rozdáno 
na 5 000 letáků s protikuřáckými informacemi, a to 
ve školách, nemocnici, v lékárnách, některých dětských 
ordinacích, obchodním centru Forum, na magistrátu 
a mnoha dalších místech. V Liberci bylo umístěno 
několik billboardů a bannerů, v městské hromadné 
dopravě, ve školách a na dalších veřejných místech byly 
umístěny plakáty. 

Kampaň byla propagována na některých zastávkách MHD

Banner na stadionu FC Slovan Liberec

Banner při akci Bambiriáda na náměstí Dr. E. Beneše v Liberci

Banner při východu ze ZOO v Liberci

Informace ke kampani byly umístěny na moha veřejných 
místech, například v ZOO Liberec

Banner upozorňující na kampaň byl umístěn několik týdnů na 
budově radnice 



ADRESA:    MAJÁK o. p. s., Konopná 776, 460 14 Liberec 14

ŘEDITEL:    Petr Hampacher, tel.: 728 367 513, e-mail: petr.hampacher@majakops.cz

PR MANAŽER: Bc. Roman Kladivo, tel.: 725 298 398, e-mail: roman.kladivo@majakops.cz
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Kontakt
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Mediální obraz kampaně
Veškerá videa ke kampani jsou k vidění zde:

www.stream.cz/majak

Pravidelně o kampani informovala regionání televize 
RTM. 

Kampaň pro veřejnost v OC FORUM:
www.stream.cz/majak/817118-kampan-2013-pro-
verejnost

Kampaň na školách: 
www.stream.cz/majak/814977-program-na-skolach-
spolecne-proti-koureni-2013

Slavnostní zakončení kampaně:
www.stream.cz/majak/817620-kampan-2013-
slavnostni-zakonceni

Dalším mediálním partnerem bylo Rádio Hey, na kterém 
běžely celý měsíc kampaňové spoty (steně jako na TV 
RTM): 

Spot 1: www.stream.cz/majak/681989-reklamni-
spot-1-spolecne-proti-koureni
Spot 2: www.stream.cz/majak/681992-reklamni-
spot-2-spolecne-proti-koureni
Spot 3: www.stream.cz/majak/681993-reklamni-
spot-3-spolecne-proti-koureni

V regionálních tiskovinách a na webových stránkách 
partnerů kampaně vyšlo několik článků:

www.liberecky.denik.cz/zpravy_region/mene-deti-
saha-po-cigarete-i-diky-kampani-20130512.html
www.liberec.5plus2.cz/11863/liberec-bojuje-proti-
koureni
www.kancelar-hejtmana.kraj-lbc.cz/page810/
tiskove-zpravy-2013/id:197156
www.liberec.cz/cz/aktuality/zpravy-z-mesta/je-
jim-14-nebo-15-let-nejvyssi-cas-kdy-je-jeste-mozne-
varovat-je-pred-kourenim.html
www.fcslovanliberec.cz/clanek.asp?id=Slovan-
podporuje-libereckou-kampan-Spolecne-proti-
koureni-2483

Závěrem bychom rádi znovu poděkovali 
všem partnerům, bez kterých by se celý 
projekt nemohl uskutečnit v tomto rozsahu. 
Rozpočet kampaně byl letos kolem 150 000 Kč 
a vše se podařilo zajistit od našich partnerů, 
Libereckého kraje a sponzorských darů. Kampaň 
sice prakticky nepřinesla finanční zisk, nicméně 
nejen pro Maják znamená užitek v jiných 
klíčových oblastech – a o to především by 
v neziskovém sektoru mělo jít. Jsme nesmírně 
rádi, že kampaň je jedním z nástrojů úspěšné 
primární prevence rizikového chování mládeže 
a že v tomto nelehkém poslání nemusíme  
stát sami.


