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TISKOVÁ ZPRÁVA
DEN DĚTÍ V ČESKÉM BRODĚ JIŽ POŠESTÉ
Občanské sdružení LECCOS a Gymnázium Český Brod ve spolupráci s městem a jeho
kulturním a informačním centrem uspořádali v pátek 3.6. již 6. ročník zábavného
odpoledne pro děti a pro rodiny.
Díky krásnému počasí přišlo na zahradu českobrodského gymnázia více než 200 dětí.
Pořadatelé pro ně připravili 15 disciplín, po splnění většiny z nich si každý účastník mohl
vybrat ceny v podobě drobných hraček, sladkostí, omalovánek nebo časopisů. Množství
disciplín bylo přizpůsobeno různému věku dětských návštěvníků. Nechybělo skákání
v pytlích, lanové překážky, házení na koš, překážkové dráhy, skládání puzzle. Děti si
v rámci těchto úkolů mohly také vyzkoušet nové pomůcky zlepšující motorické a balanční
schopnosti, které O.s. LECCOS získalo z projektu jeho rodinného centra „Kostička
v novém kabátě“. Další zábavou bylo skákání na velké trampolíně, které si většina dětí
nenechala ujít nebo výtvarná dílna, ve které si mohly vyrobit maňáska z papírového
pytlíku. V průběhu odpoledne přibyla ještě další zábava, která v horkém počasí přišla
vhod. Byla to improvizovaná vodní klouzačka na plastovém reklamním banneru.
Pro rodiče na této akci připravilo město malý dotazník, ve kterém mohli vyjádřit svůj názor
na potřebné aktivity města v rámci aktualizace Strategického plánu města pro nejbližší
obdodbí let 2012 a 2013.
6. ročník tradičního Dne dětí se vydařil také díky dobrovolníkům z řad studentů a
učitelů českobrodského gymnázia.
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O LECCOS:
Občanské sdružení LECCOS na Českobrodsku působí již 10 let a poskytuje sociální služby a volnočasové
aktivity dětem a mládeži v Nízkoprahovém Klubu Zvonice, nabízí pestrou škálu programů rodičům a dětem v
Mateřském centru Kostička a pořádá akce pro veřejnost. Podílí se také významně na rozvoji města svou
činností a členstvím v o.p.s. Region Pošembeří, ale také účastí na dalších rozvojových plánech a
programech Města Český Brod.

