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Osmý ročník akce Rozhodni se sám podpořila atletka Jarmila 

Kratochvílová 
 

V pátek 21. srpna proběhl na Farských humnech ve Žďáře nad Sázavou osmý ročník preventivní 

a sportovní akce Rozhodni se sám. Stejně jako loni se akce týkala tématu bezpečnosti na 

internetu. Akce s podtitulem Bezpečně na síti II nabídla také množství doprovodných aktivit, 

které malým i velkým návštěvníkům ukázaly na možnosti trávení volného času. Patronkou 

letošního ročníku se stala držitelka světového rekordu v běhu  

na 800 m Jarmila Kratochvílová. Akci podpořil svojí účastí i moderátor Hitrádia Vysočina Milan 

Řezníček, který si připravil pro děti krátký program, jako rozcvičku před běžeckým závodem 

pro děti.  

Akci Rozhodni se sám pořádá každý rok koncem prázdnin Kolpingovo dílo ČR, Centrum primární 

prevence Spektrum, Rodinné centrum Srdíčko a oddíl házené TJ Sokol Nové Veselí.  
Každým rokem se organizátoři věnují jednomu z témat primární prevence rizikového chování dětí 

a mládeže.  
„Letos pokračujeme v tématu bezpečnosti na internetu. Loni jsme toto téma otevřeli a mělo u účastníků 

značný ohlas. Drtivá většina dětí internet používá, ale naprosto si nejsou vědomi nástrah, které může 

mít. V našem stánku si děti a mládež na tabletech vyzkoušely, jak snadno se třeba na sociálních sítích 

mohou dostat do kontaktu s člověkem se záměrně změněnou identitou,“ uvedla vedoucí centra 

Spektrum Petra Nováčková. Rodiče, děti i náhodní kolemjdoucí mohli také shlédnout videoklipy 

týkající se problematiky internetu a sociálních sítí.  

Program letošního Rozhodni se sám zahájila patronka akce Jarmila Kratochvílová, která poté 

odstartovala běžecký závod pro děti různých věkových kategorií. Závodu se zúčastnilo celkem 103 

malých i větších běžců ve věku od 2 do 99 let v 10 kategoriích. Po vyhlášení výsledků následovala 

autogramiáda této atletické legendy, které se zúčastnilo několik desítek Žďáráků. „Bylo velmi příjemné 

se setkat s atletickou legendou. Vždy mě potěší, když vidím takto vitálního člověka, který dokázal něco 

velkého a zároveň rád přijde na akci tohoto typu a věnuje se dětem,“ uvedl rodič jednoho z účastníků. 

 

Po celý den mohli návštěvníci akce využít pestrou nabídku doprovodných aktivit. Pro nejmenší bylo 

připraveno výtvarné tvoření a hry ve stánku Rodinného centra Srdíčko, skákací hrady či mega 

autodráha. Starší děti zkoušely zdolat horolezeckou stěnu nebo chůzi na slackline. Vodní skauti 

připravili projížďky na loďkách po řece Sázavě, studentky Střední a Vyšší zdravotnické školy 

minikurz první pomoci. Připravena byla i exhibice biketrialistů a ukázky házené a volejbalu TJ 

Sokol Nové Veselí. 
 

Letošní Rozhodni se sám díky pěknému počasí a bohatému programu navštívily stovky malých i 

velkých obyvatel Žďáru. Ti si pochvalovali i lokalitu Farských humen, kde mohla akce probíhat v 

centru města, avšak v dostatečné vzdálenosti od velkých silnic či turistického ruchu.  

 

Poděkování patří firmám Autocentr Hudec, VHS Bohemia a.s., AutoCont CZ a.s., Autoškola Vysočina 

s.r.o., Pekařství Řečice, Matrigo s.r.o., Kraji Vysočina, Městu Žďár nad Sázavou, Městysu Nové Veselí,  

TJ Nové Veselí, VZP, Hit rádiu Vysočina, SZŠ a VOŠ Žďár nad Sázavou a Přístavu vodních skautů 

Racek Žďár nad Sázavou. 

 

Mgr. Petra Nováčková, vedoucí Spektra, centra primární prevence 


