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Tisková zpráva
Den dětí s psovody i s Luisem Armstrongem
V pátek 30. května proběhl na zahradě českobrodského gymnázia Den dětí v rámci projektu
Zdravé město a MA21. Tuto tradiční akci pro rodiny s dětmi pořádalo Občanské sdružení
LECCOS společně s Městem Český Brod, jeho Informačním centrem pro mládež a místním
gymnáziem.
Tradiční oslava tohoto svátku pro děti nabídla sportovní, tvořivé i vzdělávací disciplíny všem
malým návštěvníkům. Nechyběla kimovka, opičí dráha s molitanovou žížalou, hod mince do
sklenice, chůze podél lana poslepu, koulení obručí či vázání balíčku na rychlost. V malé
výtvarné dílně si děti vyrobily „veselou hlavu“ z nafukovacího balónku. Jedno ze stanovišť
nabídl také Český červený kříž, u kterého se děti dozvěděly základní pravidla první pomoci.
Mezitím, co si děti vyzkoušely oživování a masáž srdce na tzv. „Andule“, změřily pracovnice
ČCK rodičům hladinu cholesterolu a cukru v krvi. U auta místního hasičského sboru mohly
děti klást záludné otázky a prohlédnout si plně vybavený záchranný vůz s pomůckami
potřebnými pro práci hasiče. Ukázky z výcviku služebních psů představili strážníci městské
policie. Na rozlehlém trávníku gymnaziální zahrady předvedli výcvik poslušnosti a dokonce
zahráli „lapení zloděje jedné z českobrodských bank“. Odpoledne zakončilo loutkové
představení Divadla Narcis. Než začal zahradu skrápět déšť, tak dětem loutkoherci ukázali, co
všechno dovedou s velkými marionetami – černošskými jazzovými muzikanty v čele
s Luisem Armstrongem, malým harmonikářem nebo skvělou orangutanní slečnou. Pro
každého dětského účastníka byla připravena malá odměna. Žádné z dětí, které splnilo alespoň
7 disciplín z celkových 14, neodcházelo s prázdnou.
Zábavné odpoledne navštívilo téměř 200 dětí. Byla to další z akcí, které ukázala výbornou
spolupráci města a neziskové organizace s podporou střední školy, jeho učitelů i studentů,
kteří se dobrovolně zapojili do příprav i samotné organizace na místě. Poděkování patří všem
dobrovolníkům z řad studentů, pracovníků městského úřadu i příznivců O.s. LECCOS.
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