
Děti vypátrají pachatele
Horšovský Týn – Celé tři dny bu-
dou mezi sebou na horšovsko-
týnském zámku soutěžit tři týmy
žáků ze tří základních škol Pl-
zeňského kraje. Cílem hry De-
tektivem na zkoušku je co nejlé-

pe a přede-
vším nej-
rychleji vy-
pátrat pa-
chatele trest-
ného činu.
Mladí detek-
tivové si vy-
zkouší sku-
tečnou poli-
cejní práci.

„Děti se
seznámí s

kriminalistickými postupy, na-
učí se snímat otisky, sbírat stopy
v terénu, zkusí vyslýchat svědky
a v závěru hry se pokusí identi-
fikovat pachatele,“ informuje
Zdeňka Lukešová, koordinátor-
ka projektu. „Hra vznikla ve spo-
lupráci s oddělením prevence
Městské policie Praha a Městské
policie Plzeň, dalším partnerem

je Národní památkový ústav.
Hlavním záměrem organizátorů
je podporovat a rozvíjet týmové-
ho ducha, komunikační doved-
nosti a schopnost kritického
myšlení u nejmladší generace,“

vysvětluje Lukešová
„Celá akce se uskuteční vždy

dopoledne ve dnech 9. až 11. lis-
topadu a je jedním z doprovod-
ných programů JUNIORFES-
TU,“ dodává Lukešová.

MALÍ DETEKTIVOVÉ spolupracují se skutečnými policisty.

Adrenalinová hra Pevnost
TÝN nesmí chybět!

Horšovský Týn – Už pošesté se
bude letos konat soutěž PEV-
NOST TÝN, která patří mezi nej-
oblíbenější dětské doprovodné
akce. „I tentokrát přijedou týmy
žáků z pěti různých základních
škol a do jejich čela se postaví ka-
pitáni – mladí herci, které známe
z televizních obrazovek. Vítězný
tým získá poukaz na zajímavou
cestu do zahraničí od CK BUS

TOUR FOLTÝNOVÁ. Věříme, že
si děti i kapitáni týmů užijí
spoustu zábavy,“ sděluje kaste-
lánJanRosendorfský.

„Velké dobrodružství začne ve
středu 11. listopadu od 14 hodin, a
to v reprezentativních prosto-
rách hradu a zámku,“ dodává Ro-
sendorfský, který bude i tento-
krát průvodcem napínavé soutě-
že.

ZÁMEK V HORŠOVSKÉM TÝNĚ hostí oblíbenou soutěž.

Vezměte děti do
plzeňského CineStaru
Plzeň – Mezinárodní filmový fes-
tival JUNIORFEST připravil i v
letošním roce dopolední víken-
dová představení pro celou rodi-
nu za sníženou cenu. V sobotu i
neděli 7. – 8. 11. 2015 můžete
při návštěvě Olympie zajít na
filmové představení, a to v so-
botu od 10:00 a 15:00 a v neděli
od 10:00 a 17:00.

„Pobavíte se u filmů Sedmero
krkavců, Ježíškova rodina, Za-
chraňte Raffiho a T.I.M.,“ nabízí
Michal Šašek a upřesňuje, že ce-
na vstupenky je pouze 60 korun.

Sem to přece nepatří!
Nevíte přesně, jak třídit odpad?
Vaše děti už v tom budou mít jas-
no. „Pilotní díl ekologické hry
pro žáky základních škol startu-
je hned první den JUNIORFES-
Tu v dobřanském kině Káčko. Pl-
zeňští žáci se seznámí s ekolo-
gickými pravidly v pondělí 9. lis-
topadu, atov TechmaniaScience
Center,“ sděluje Jaroslava Um-
nerová.


