
Desková hra připraví děti na nástrahy města
Praha – Nová desková hra
Občanského sdružení Semi-
ramis je určena pro děti, kte-
ré se s pomocí učitele tak mo-
hou seznámit s riziky a ná-
strahami městské džungle.
Měla by je připravit na všech-
ny nástrahy, které na děti
v ulicích i v životě číhají.

Neboť ať chceme či ne-
chceme, jednou nastane den,
kdy musíme svoje dítě vy-
pustit do ulic města samot-
né. Je proto dobré je na tento
krok připravit včas.

Ale umíte jen tak od boku
definovat termíny agresivní
či rizikové chování, nezdravé
hubnutí, nebezpečný sport,
nebo sekta?

Dalšími, pro dítě zatím ne-
známými pojmy jsou dospě-
lost, extremismus, droga, ho-
mosexualita.

Věděly byste (děti), jak
pantomimicky vyjádřit slov-
ní spojení „vymyli mu mo-
zek“, „kouří jako fabrika“,
„být vzteklý jako pes“ nebo
nakreslitže jeněkdoopilýpod
obraz, případně rčení „ty o
koze, já o voze“? Spočítáte,
kolik utratí kuřák ročně za ci-
garety?

Proč to? Protože to vše a
mnohem víc čeká hráče des-
kové interaktivní hry Cesta
labyrintem města. Úplně no-
vé metodické pomůcky jsou
zaměřené na primární pre-

venci rizikového chování dě-
tí a dospívajících.

Hra je určena školám, za-
řízením pro děti a mládež,
dětským domovům, domům
dětí a mládeže a dalším zaří-
zením pro trávení volného
času. Ale ovšem i do rodin.

Cesta labyrintem města je
v oblasti prevence rizikového
chování zatím jedinou meto-
dickou pomůckou svého dru-
hu u nás. Hru vyvinul tým od-
borníků občanských sdruže-
ní Prec-Centrum a Semira-
mis. Už v prvním týdnu, kdy ji
obě organizace začaly nabí-
zet, si ji pořídilo devět zá-
kladních škol.

Při hraní Cesty labyrintem
města si hráči zopakují své
znalosti z různých oblastí ri-
zikového chování, při plnění
herních úkolů navíc trénují
svoje sociální a komunikační
dovednosti.

V průběhu hry se setkávají
s tématy sociálně nežádou-
cích jevů jako jsou drogy, al-
kohol, extremismus, intole-
rance, šikana, sekty, ale také
s tématy jako sex, asertivita,
mezilidská komunikace nebo
nebezpečí na internetu.

Dále se dětem a jejich pe-
dagogům při hře otevírá pro-
stor pro diskuzi nad tématy,
vzájemné předávání infor-
mací, vyvracení mýtů v ob-
lasti rizikového chování,

stejně tak jako pozitivní pů-
sobení na děti a mládež.

Hra neslouží k samotné re-
alizaci programu primární
prevence, ale jako součást
preventivního působení.

Lze ji také využít jako ná-
stroj pro hodnocení efektivi-
ty preventivního působení
a také pro zhodnocení situace
v různých oblastech riziko-
vého chování v třídních ko-
lektivech. Může například
upozornit na rizikové skupi-
ny nebo jedince, kterým je
pak třeba dál věnovat pozor-
nost.

„Na rozdíl od jiných, v pro-
gramech primární prevence
využívaných pomůcek, jako
je například tak zvaný Dro-
gový kufřík, nejde o jednorá-
zovou záležitost.

Při hře totiž často vyvstává
řada dalších otázek, které lze
rozpracovat a navázat na ně
kdykoliv v preventivních
programech.

Hra je také jednoduchým
koncepčně použitelným pro-
středkem pro posilování me-
zilidských vztahů. Její vyu-
žití vidím jako ideální dopl-
něk Minimálního programu
primární prevence ve ško-
lách,“ uvedl Pavel Plaček,
předseda občanských sdru-
žení Prev-Centrum a Semi-
ramis.

Jak se hraje? Cílem hry je

obstát na všech místech ve
městě – v parku, škole, hos-
podě, klubu, parkovišti a síd-
lišti, a během cesty městem
nasbírat co nejvíce bodů (že-
tonů) za správné odpovědi či
plnění úkolů z hracích karti-
ček. Dobu hry je třeba vždy
stanovit podle velikosti sku-
piny. V případě, že bude hrát
větší počet hráčů (deset a ví-

ce), doporučují autoři dvě vy-
učovací hodiny.

Hra Cesta Labyrintem měs-
ta je moderní alternativa pro-
gramu primární prevence. Je
to organizačně nenáročná
metodická pomůcka, která
děti vtáhne svojí formou in-
teraktivní deskové hry.

Do ní se mohou zapojit děti
již od čtvrtých tříd a posiluje

sociální a komunikační do-
vednosti dětí.

Hra může upozornit na ri-
zikové skupiny nebo jedince,
kterým je pak třeba dál věno-
vat pozornost v rámci pri-
mární prevence.

Hra je ideální doplněk Mi-
nimálního programu pri-
mární prevence ve školách
i třídnických hodin. (am)

CESTA MĚSTEM. Pro nepoučené může být nebezpečná Foto: archiv

Ve sběrných dvorech už začíná být rušno
Praha – Ačkoliv se Češi, kte-
ří neodevzdávají vysloužilé
elektrospotřebiče k ekologic-
ké recyklaci, vymlouvají na
nedostatek míst zpětného od-
běru, jde hlavně o omluvu
vlastní pohodlnosti.

V současnosti už existuje
mnoho možností, kam staré
elektro odevzdat. Lidé je mo-
hou například předat prodejci
při nákupu nového zařízení,
mohou je vhodit do speciál-
ních sběrných kontejnerů, vy-
užít mobilní svoz velkoobje-
mových nebo nebezpečných
odpadů, popřípadě je odevzdat
sboru dobrovolných hasičů
zapojených do projektu ko-
lektivního systému Elek-
trowin „Recyklujte s hasiči“.

Pro 49 procent Čechů je ale

nejoblíbenější formou zapoje-
ní se do procesu recyklace ná-
vštěva sběrného dvora. Vy-
plývá to z nedávného průzku-
mu společností Elektrowin a
Asekol.

Lidé mají možnost odevzdat
své vysloužilce do bezmála
9000 sběrných míst po celé re-
publice. Zpětný odběr kom-
pletních spotřebičů je zdar-
ma, a to pro každého bez ohle-
du na místo trvalého bydliště.

„Důležité je, aby elektroza-
řízení bylo kompletní. Zna-
mená to, že mu nesmí chybět
žádný zásadní komponent ja-
ko motor, kompresor nebo ji-
ná funkční součástka. V pří-
padě nekompletního zařízení
sběrný dvůr spotřebič nemusí
přijmout, nebo za něj může vy-

žadovat poplatek,“ říká Ro-
man Tvrzník, generální ředi-
tel kolektivního systému
Elektrowin.

„Pokud sběrný dvůr, který
s námi má uzavřenou smlou-
vu o spolupráci, odmítne pře-
vzít kompletní elektrozaříze-
ní, pak je nejlepší nás kontak-
tovat a my zjednáme nápra-
vu,“ dodává.

Povinnost zpětného odběru
kompletního elektrozařízení
platí i pro prodejce elektroni-
ky, a to „kus za kus“. Tedy po-
kud si zákazník koupí nový,
musí mu umožnit vrátit starý
stejného typu. Mnozí prodejci
však přebírají nepotřebná
elektrozařízení i bez nutnosti
nákupu. Pokud to však neu-
dělají, musí spotřebitele in-

formovat, komponenty, ze
kterých jsou odstraněny sou-
části obsahující nebezpečné
látky, například kondenzátor
nebo baterie. Následně se sou-
části bez nebezpečných látek
drtí a třídí podle druhu mate-
riálu pro recyklaci. Recyklo-
vané materiály se používají
pro výrobu nových produktů,
kde nahrazují primární suro-
viny.

Zvýšenou aktivitu ilustrují
nejnovější čísla. V rámci dru-
hého ročníku akce Železný tý-
den lidé odevzdali během týd-
ne k recyklaci 680 tun vyslou-
žilců, což je dvojnásobek ob-
vyklého týdenního sběru. Od
začátku tohoto roku jich Elek-
trowin zrecykloval přes devět
tisíc kusů. (am)

Klienty Kooperativy
trápily střevní potíže
Praha – V letních měsících
Kooperativa registrovala o pět
procent více pojistných udá-
lostí z cestovního pojištění než
v roce 2011.

„Celkem nám klienti na-
hlásili 2010 pojistných udá-
lostí za 14 milionů korun. Nej-
častěji jsme řešili žaludeční
nevolnosti, úpal, úžeh a záně-
ty středního ucha,“ potvrzuje
typické letní potíže Jana Kon-
valinová, vedoucí Odboru ces-
tovního pojištění v pojišťovně
Kooperativa.

Kooperativa rovněž zazna-
menala skoro pětiprocentní
zvýšení škod u pojištění zava-
zadel a zvyšuje se také počet
úrazů, které si turisté způsobí
při adrenalinové zábavě.

„Typické jsou úrazy na
čtyřkolkách, kolech nebo
i vodních skútrech. Kvůli je-
jich oblibě jsme zaznamenali i
zvýšený zájem o připojištění
adrenalinových sportů. Vyu-
žilo ho letos o zhruba 20 pro-
cent klientů více než vloni,“
uvedla Konvalinová.

Asistenční službu Koope-
rativy nejčastěji kontaktovali
z Egypta, Řecka, Bulharska a
Turecka. Vloni to bylo zejmé-
na Chorvatsko, Itálie a Řecko.

„V Egyptě naše asistenční
služby pomáhala klientům ve
335 případech, celkem se jed-
nalo o pojistné události za 2,4
milionu korun. V Řecku to by-
lo 242 případů za 2,7 milionu,“
dodává Konvalinová. (am)

Zdiby, Praha - Sever, 0.km teplické dálnice D8/E55
e-mail: zdiby@domansky.cz, tel . 777 224 469
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ABS Bonifer Czech s.r.o.
přijme zaměstnance na pozici

ŘIDIČ - MECHANIK
mezinárodní kamionové dopravy přepravující nebezpečné věci v cisternách

pro pracoviště

PŘEROV, PARDUBICE, PRAHA

Nástup možný ihned. V případě zájmu zašlete stručný životopis na: 
vladislava.spurna@bonifer.cz nebo na fax.: 251 623 925.

Vaše dotazy zodpovíme na tel.: 602 240 077.

Nabízíme:

a perspektivní práci

směnách - převážně na území ČR
(vhodné pro uchazeče do 30 km
z místa bydliště)

Požadujeme:

řidiče a z rejstříku trestů

4 roky


