
Zdravý  Plzeňský kraj  a  2. AVON pochod v Klatovech dne 1.6.2013 

Projekt Zdravý Plzeňský kraj vstoupil do dalšího roku své existence. Podobně jako vloni, i letos je 

hlavním cílem realizace a podpora aktivit, které budou zaměřeny do oblasti veřejného zdraví. Dnes 

bychom Vám chtěli představit dvě konkrétní aktivity, na které se můžeme těšit již v nejbližších dnech. 

První z nich je Avon pochod, jehož 2. ročník se uskuteční dne 1. 6. 2013 v Klatovech.  

 „V rámci projektu Zdravé město Klatovy jsme získali informace o vysokém výskytu rakoviny prsu.              

Ze zhoubného nádoru prsu, je-li nalezen včas, je možno se buď zcela uzdravit, nebo s ním vést 

mnohaletou remízu se současnou vysokou kvalitou života. Chceme především zvýšit informovanost 

široké veřejnosti o možnosti prevence a následné péči již nemocných žen a jako formu jsme si zvolili 

„Avon pochod“, kde spojíme příjemné s užitečným“ říká Ing. Věra Schmidová, jedna z organizátorek 

akce. 

V roce 2012 uspořádalo město Klatovy první ročník této akce, a protože se setkala s velmi kladnými 

ohlasy nejen mezi účastníky, ale u veřejnosti vůbec, rozhodlo vedení města o jejím pokračování. 

Letošní program nám přibližuje opět Věra Schmidová „První část programu jsme připravili již od 10 

hodin na klatovském náměstí Míru, kde bude akce oficiálně zahájena a v rámci bohatého kulturního 

programu zde zahraje  například hudební skupina Pilouni. Ve 13 hodin se sejdeme na startu vlastního 

pochodu, který zahájí jeho letošní patroni – MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D., zakladatelka 

Mamma center v ČR a starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr – spolu s herečkou paní Veronikou 

Freimanovou a mluvčí pražské fakultní nemocnice v Motole Pavlínou Dankovou.  

Trasa pochodu je asi 3 km dlouhá a předpokládáme, že do Mercandinových sadů přijdeme kolem 14. 

hodiny. Tady bude pro všechny připraven hlavní kulturní program. Můžeme se těšit na vystoupení 

dětí z Klatovských mateřských školek, břišní tanečnice nebo na nejmenší hasiče z Točníku. Závěr 

programu bude patřit hudební skupině Tendr. I letos budeme samozřejmě vypouštět balonky za duše 

žen, které v loňském roce na rakovinu zemřely.“ 

Na závěr našeho povídání o Avon pochodu v Klatovech ještě dodejme, že celým dnem bude účastníky 

provázet moderátor Jirka Pelnář podporovaný týmem Hitrádia FM Plus. Pro děti budou připravena 

různá herní stanoviště, projížďka na raftu nebo malování na obličej. Pro registrované návštěvníky 

bude také po celý den vstup do Klatovských katakomb za poloviční cenu a vstup na Černou věž zcela 

zdarma.  

Druhou akcí, kterou Vám dnes chceme blíže představit, je program „7P pro zdraví pro děti a mládež 

Plzeňského kraje“. Jeho hlavním zaměřením je prevence nadváhy a vadného držení těla, tedy stavů, 

jejichž zanedbání v dětství vede v dospělosti k závažným zdravotním problémům, které zhoršují 

kvalitu života. Program navazuje na mapování stavu nadváhy a obezity, které v těchto dnech probíhá 

na vybraných základních a středních školách Plzeňského kraje. Více podrobností nám prozradila 

místopředsedkyně České obezitologické společnosti doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. „Projekt chce 

oslovit děti a mládež Plzeňského kraje a zejména jejich rodiče, aby problému věnovali patřičnou 

pozornost. Nabízí rodičům možnost dozvědět se, jak na tom jejich děti jsou a jaká je v konkrétním 

případě nejoptimálnější cesta nápravy. Ústav hygieny a preventivní medicíny Lékařské fakulty 

Univerzity Karlovy v Plzni, za finanční podpory Plzeňského kraje, bude bezplatně poskytovat 

vyšetřování zdravotně orientované tělesné zdatnosti – tedy vyšetřování kvality postury, fyzické 

zdatnosti a výživy – u dětí základních škol a dospívajících. Následně pak nabízíme bezplatné 



individuální poradenství k posílení pozitivního zdraví zejména v oblasti prevence a léčby nadváhy a 

vadného držení těla.“ 

Více informací o projektu „7P pro zdraví“ můžete získat na webové stránce 

http://www.lfp.cuni.cz/7PproZdravi, kde se mohou rovněž přímo přihlásit zájemci o vyšetření. 
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