
 

 

 
 
 
Tisková zpráva, 19. srpna 2013 
 
Rozhodni se sám letos na téma bezpečnost v dopravě  
  
Na náměstí Republiky ve Žďáru nad Sázavou proběhne v pátek 23. srpna 2013 od 10 do 16 

hodin šestý ročník prezentační a sportovní akce Rozhodni se sám. Akci každoročně pořádá 

Kolpingovo dílo České republiky, Centrum primární prevence a drogových služeb Spektrum 

a oddíl házené TJ Sokol Nové Veselí.  

 

Po celý páteční den si děti a mládež budou moci na žďárském náměstí vybrat z pestrého programu, 

který pro ně připravili zaměstnanci Kolpingova díla České republiky a dalších organizací. Pro 

nejmenší děti bude připraven skákací hrad, kreativní dílny ve stánku Rodinného centra Srdíčko. 

Starší děti si mohou vyrobit originální placku s vlastním motivem, naučit se žonglovat, zkusit slackline 

(chůze po laně), pokořit horolezeckou stěnu nebo si zahrát házenou či volejbal se zkušenými hráči.  

„Akcí Rozhodni se sám nechceme mladým jen zpestřit jeden z posledních prázdninových dnů.  Při 

vyrábění, hraní a soutěžení je můžeme seznámit s našimi programy, kterými se snažíme na základních 

a středních školách předcházet různým formám rizikového chování.  V souvislosti s blížícím se školním 

rokem se pak mohou spolu s rodiči sami rozhodnout třeba o tom, jak budou ve školním roce trávit 

volný čas“, uvedla vedoucí centra primární prevence Petra Nováčková. 

Letošní ročník akce bude zaměřený na prevenci rizikového chování dětí a mládeže v dopravě. Proto 

také nad celou akcí převzal patronát bývalý reprezentant ČR v silniční cyklistice Ján Svorada.  

 

Program: 

10:00 zahájení akce místostarostou Žďáru n.S. Ladislavem Bártou a patronem akce Jánem Svoradou 

 setkání s novináři v budově Staré radnice 

11:00 prezentace integrovaného záchranného systému 

11:30 autogramiáda Jána Svorady – 1.část 

15:00 autogramiáda Jána Svorady – 2.část 

16:00 konec akce 

 

 

Aktivity probíhající v průběhu celé akce: 

 Spektrum - centrum primární prevence a drogových služeb 
povídání, preventivní a jiné informace, hry a soutěže, výtvarná dílna 

 Střední a vyšší zdravotnická škola ZR  
ukázka první pomoci s možností vyzkoušet si různé techniky a způsoby první pomoci 

 TJ Sokol Nové Veselí  
sportovní aktivity na náměstí, turnaj v házené 

 Rodinné centrum Srdíčko  
výtvarné aktivity pro děti a rodiče, informace o programech rodinného centra 

 Všeobecná zdravotní pojišťovna 
zdravotní prevence, zdravý životní styl 

 Autoškola Vysočina s.r.o. 
informační stánek, vliv alkoholu a drog na vnímání člověka 

 Besip 

Bezpečnost na silnici – ukázka vyprošťování při autonehodě 

 Horolezecká stěna s instruktorem 

 

 



 

 

 

 Plackování  
dětmi a mládeží oblíbené placky/butony si děti mohou sami vyrobit pomocí přístroje na 

výrobu placek. Motiv si mohou sami namalovat, vystřihnout z časopisu 

 Megabubliny 
bublifuk ve velkém připraví hodně zábavy a krásy 

 Malování na obličej 

 Dřevěné hlavolamy a hry pro malé i větší, deskové hry 

 rozvíjení dětské logiky a smyslu pro strategii 

 Žonglovací dílna 

 žonglováním se mozek rozvíjí v jakémkoliv věku, koordinace několika pohybů bystří postřeh 

a cvičí tělo 

 Slackline 

 moderní rozvíjející se sportovní aktivita – „chození po laně“ posiluje smysl pro rovnováhu 

 Skákací hrad 

 Fotbálek 
 

V rámci této akce se koná od pátku do neděle ve sportovním areálu v Novém Veselí také turnaj 

v házené mladších a starších žáků za účasti týmů z ČR, Maďarska a Slovenska.  
Akce Rozhodni se sám proběhne za laskavého přispění Visegradského fondu. Poděkování patří také 

sponzorům - firmě Autocentrum Hudec a VHS Bohemia a.s. 

 

Letošní ročník podporují: 
Město Žďár nad Sázavou, Městys Nové Veselí, Házená Nové Veselí, České dráhy, Česká spořitelna, 

Fragment, Báječná školka, Hitrádio Vysočina, BESIP, Autoškola Vysočina, VZP, Střední  a Vyšší 

odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou. 

 
 

Více informací o akci najdete na: http://rss.kolping.cz/ 
 

 

Michael Kubík 

Kolpingovo dílo ČR 

E: kubik@kolping.cz 

M: 777 555 745 

 

http://rss.kolping.cz/
mailto:kubik@kolping.cz

