
I vy můžete přispět do svých novin. Podělte se s ostatními čtenáři o vše, co
vás ve vašem okolí zaujalo, potěšilo, nebo naopak rozzlobilo. Zde je prostor
pro vaše články, názory, verše či zajímavé fotografie všeho druhu. Neostý-
chejte se ukázat ostatnímčtenářůmsnímky svých čtyřnohýchmiláčků, dětí, ka-
marádů, oslav, zážitků z cest a všeho, co je pro vás důležité. Pište na:
redakce.zdarsky@denik.cz

Rozhodli se sami již popáté

Na náměstí Republiky ve Žďá-
ře nad Sázavou proběhl v pá-
tek 24. srpna pátý ročník pre-
zentační a sportovní akce
Rozhodni se sám. Akci každo-
ročně pořádá Kolpingovo dílo
České republiky, Centrum
primární prevence a drogo-
vých služeb Spektrum a oddíl
házené TJ Sokol Nové Veselí.

Po celý páteční den si mohly
děti a mládež na žďárském ná-
městí vybrat z pestrého pro-
gramu, který pro ně připravili
zaměstnanci Kolpingova díla
České republiky a dalších or-
ganizací. Pro nejmenší děti byl
připraven skákací hrad, ru-

kodělné tvoření či malování
na obličej ve stánku Rodinné-
ho centra Srdíčko. Starší děti
si mohly vyrobit originální
placku s vlastním motivem,
pouštět megabubliny, zkusit
pokořit horolezeckou stěnu
nebo si zahrát házenou či vo-
lejbal se zkušenými hráči.

„Akcí Rozhodni se sám ne-
chceme mladým jen zpestřit
jeden z posledních prázdnino-
vých dnů. Při vyrábění, hraní
a soutěžení je můžeme sezná-
mit s našimi programy, který-
mi se snažíme na základních a
středních školách předcházet
různým formám rizikového

chování. V souvislosti s blíží-
cím 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.

U stánku Všeobecné zdra-
votní pojišťovny si mohl kdo-
koli z kolemjdoucích nechat
změřit krevní tlak či množství
tuku v krvi. Studentky střední
a vyšší zdravotnické školy děti
i dospělé seznamovaly se zá-
klady první pomoci. Plno bylo
po celý den také u stánku o.p.s.
Chaloupky, které pro děti při-

pravilo přírodovědné kvízy a
poznávací hry. Zajímavý záži-
tek byl pro každého připraven
i u stanoviště Autoškoly Vy-
sočina. Pomocí speciálních
brýlí si mohli zájemci vyzkou-
šet reakce člověka, který řídí
pod vlivem alkoholu nebo jiné
návykové látky

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
Polska, Maďarska a Sloven-
ska.

JanaKamarádová,
KolpingovodíloČR
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