
 

Show Must Go On:  

Ostravský Zdravotní ústav nabídne na Colours bezplatné testování HIV 

Ostrava, 15. července 2019 

 Tento týden žije Ostrava multižánrovým festivalem Colours, na který se 

sjíždí lidé z celé republiky i ze zahraničí. V centru dění bude i mobilní sanitka 

ostravského Zdravotního ústavu, která nabídne zájemcům bezplatné testování HIV 

v rámci své letošní informační kampaně Show Must Go On. Pracovníci poradny 

budou lidem k dispozici v Dolních Vítkovicích ve čtvrtek a v pátek. 

 Na festival Colours of Ostrava se tradičně sjíždějí lidé nejen z 

Moravskoslezského kraje, ale i širokého okolí. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě tak 

svou účastí na akci využívá příležitosti oslovit návštěvníky ze všech koutů republiky. 

Letos se mohou seznámit s riziky HIV prostřednictvím kampaně Show Must Go On, 

která odkazuje na příběh legendárního Freddieho Mercuryho. Projekt lidem celou 

problematiku přibližuje a sloganem současně připomíná, že v dnešní době mohou i 

nemocní vést plnohodnotný život. 

 Mobilní sanitka bude návštěvníkům festivalu k dispozici ve čtvrtek 18. a v 

pátek 19. července před aulou Gong v Dolních Vítkovicích v době vždy od 15:00 

do 20:00 hodin. Rychlotesty jsou anonymní a zdarma. Lidé se dozví výsledek už za 

pár minut. 

 



 

 Ostravský zdravotní ústav už letos nabídl testování a poradenství na Dni ZOO v 

Ostravě, dále ve Frýdku-Místku nebo v rámci MichalFestu. Zájem lidí předčil očekávání 

a pro všechny měli pracovníci poradny dobrou zprávu. Výsledky byly negativní. 

 Mobilní sanitka se ještě zastaví 12.9. v Havířově na Veletrhu poskytovatelů 

sociálních služeb a o víkendu 21.-22.9. na ostravském letišti v Mošnově v rámci 

letošních Dnů NATO. 

 Jednou z cest, jak se nechat testovat na HIV, je návštěva specializovaného 

pracoviště v budově Zdravotního ústavu v Ostravě na Partyzánském náměstí nebo v 

dalších velkých městech na Moravě a ve Slezsku. Seznam poraden je k dispozici na 

webu www.zuova.cz.
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