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DO VELENIC A ZPĚT jezdí z Českých Budějovic nová moderní vlaková souprava RegioPanter za 113 milionů korun. Od nového jízdního řádu, který začne platit letos v prosinci, vlak spojí krajskou metropoli také se Strakonicemi. Do kraje postupně přijdou ještě další
tři takové jednotky, které se dostanou i na regionální dopravu do Tábora. Na snímku strojvedoucí vlaku. Foto: Deník/Václav Pancer

Nástrahami města provede nová hra
Desková interaktivní hra Cesta labyrintem města je určena pro děti a mládež již od 10 let
Jižní Čechy – Kdo si hraje, nezlobí. I tohle dobře známé pravidlo platí pro novou deskovou
hru Cesta labyrintem města.
Přišlo s ní občanské sdružení
Semiramis, pomáhající osobám ohroženým drogami. Při
hře se děti i učitelé v rámci
prevence rizikového chování
potýkají s nástrahami městské džunglea něco se dozvědí.

Pro děti bude připravena
zábava na dopravním hřišti,
nafukovací lezecká stěna,
skákací hrad či vystoupení
klauna. Chybět nebude ani
stánkové občerstvení a pečené
sele, které bude až do vyprodání zdarma.
Jako dárek si každý návštěvník může odnést mimo
jiné slevové kupony Profiautoškoly ÚAMK v Českých
Budějovicích, ale i na produkty a služby dalších zúčastněných firem. Mezi ně patří servis ABA, Autoturist, autodíly
BAS, motodoplňky MOTO
SMRŽ s motooblečením 4SR,
zabezpečení vozidel firmy AutoSAT, slevy na nářadí Milwaukee firmy Cast, oblečení
a pomůcky firmy CANIS, slevy
na tuningové úpravy, banery,
polepy vozidel, autopotahy, na
stavbu garáží a na ubytování
v hotelu Fontána Hrdoňov. (to)

INZERCE

MUDr. Ilja Kott všeobecný a cévní chirurg oznamuje, že
dne 1.10. 2012 zahajuje poradenskou činnost
pro onemocnění periférních cév
v budově Jihočeské Univerzity ve Vančurově ulici, čp. 2904 v Táboře
Cévní poradna je ve 4. patře, č. dveří A 437.
Pracovní doba: Po a St 8-13 hod., Út a Čt 12.30 – 17 hod.
Kontakt: 608 175 362, 381 292 058
Jiná doba konzultace je možná po telefonické dohodě.

E-mail: ilja.kott@gmail.cz

Drogy,sekty,sex
Umíte definovat termíny
agresivní či rizikové chování,
nezdravé hubnutí nebo sekta?
Věděli byste, jak pantomimicky vyjádřit slovní spojení –
vymyli mu mozek, kouří jako
fabrika, být vzteklý jako pes?
Spočítáte, kolik utratí kuřák
ročně za cigarety?
„Tohle a mnohem víc čeká
hráče interaktivní hry Cesta
labyrintem města,“ říká Ondřej Urbanec ze sdružení Semiramis. Hra je určená školám, zařízením pro děti a mládež, dětským domovům a dalším volnočasovým zařízením.
Na své si při ní přijdou děti a
mládež od 10 do 17 let.
Při hře se setkávají s tématy
sociálně nežádoucích jevů jako jsou drogy, alkohol, extremismus, intolerance, šikana,
sekty, ale také tématy jako sex,
asertivita, mezilidská komu-

České Budějovice – Otočný simulátor napodobující havárii
vozu s přetočením přes střechu auta nebo nárazový simulátor imitující náraz vozidla
do pevné překážky v rychlosti
30 km/h si budou moci vyzkoušet zájemci, kteří v sobotu
13. října přijdou do areálu
autocvičiště v ulici Karolíny
Světlé v Českých Budějovicích. Ústřední automotoklub
ČR (ÚAMK) tu se svými partnery pořádá Road show
a Den otevřených dveří nejen
pro motoristy.
Své umění na akci předvedou také hasiči a záchranáři.
Motoristé jistě přivítají bezplatnou kontrolu technického
stavu vozidla servisem ABA,
včetně prověření stavu tlumičů firmou ELIT.
Den otevřených dveří doplní výstavka závodních vozidel, modelů F1 nebo přehlídka
historických a starších vozů
značek Felicia, VW brouk, Tatra, Škoda či Lotus. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet
elektromobil, dále dvoukolový segway, skútr a čtyřkolku.
Program doplní předvádění
vozidel Kia a Škoda.
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RegioPanter už jezdí k rakouským hranicím

Přijďte si vyzkoušet
simulátory havárií

130%&+10)-&%7,:
DO TOHO! Nová desková hra Cesta labyrintem města nabízí zábavu i poučení. Foto: Archiv
nikace nebo bezpečí na internetu.
Dále se při hře otevírá prostor pro diskusi nad tématy,
vzájemné předávání informací, vyvrácení mýtů v oblasti
rizikového chování, stejně tak
jako pozitivní působení na děti
a mládež.

ve městě (park, škola, hospoda, klub, parkoviště a sídliště)
a během cesty městem nasbírat co nejvíce bodů (žetonů)
zodpověděním otázek či splněním úkolů z hracích kartiček. Dobu hry je třeba vždy
stanovit podle velikosti sku-

piny, resp. počtu hráčů. V případě, že bude hrát větší počet
hráčů (deset a více), doporučují autoři dvě vyučovací hodiny čili 90 minut. Pro zájemce
o hru je připraven i seminář.
Více
se
dozvíte
na
www.cesta-mestem.org. (rag)

Obstátv hospodě

Víte, že hra Cesta labyrintem města...

„Při hře vyvstává řada otázek,
které lze rozpracovat a navázat na ně v preventivních programech,“ říká předseda občanského sdružení Semiramis
Pavel Plaček s tím že hra je i
prostředkem pro posilování
mezilidských vztahů. Cílem
hry je obstát na všech místech

... je organizačně nenáročná metodická pomůcka?
... umožňuje zapojení dětí již od 4. tříd?
... otevírá prostor pro diskusi nad tématy rizikového chování (šikana, drogy,
poruchy příjmu potravy, extremismus, alkohol)?
... posiluje sociální a komunikační dovednosti dětí?
... je vyvinutá odborníky v oblasti primární prevence rizikového chování?
... může může upozornit na rizikové skupiny nebo jedince, kterým je pak
třeba dál věnovat pozornost v rámci primární prevence?
... hra je vhodná i jako trénink sociálních a komunikačních dovedností?
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