TISKOVÁ ZPRÁVA
V Českém Brodě dne 25. 6. 2016

Den dětí pro celé rodiny a ekologicky
Tradiční odpoledne pro rodiny s dětmi proběhlo v Českém Brodě tentokrát
v nezvyklém termínu, 24. června. Akci uspořádala nezisková organizace
LECCOS, z. s. společně s Městem Český Brod, jeho Informačním centrem
pro mládež a s velku podporou Gymnázia Český Brod a jeho studentů.
Do akce se zapojil také Region Pošembeří o. p. s.
V horkém pátečním odpoledni pořadatelé nachystali bohatý program.
Den dětí s podtitulem “Rodina společně” nabídl celou řadu aktivit napříč
generacemi. Děti si vyzkoušely “hry, které nestárnou”. Tedy méně či více
známé hry z dětství jejich rodičů i prarodičů. Hrály školku s míčem nebo
švihadlem, čáru, drápky, cvrnkaly kuličky, skákaly panáka… V tvořivé dílně si vyrobily telefon z plastových
kelímků. Několik herních disciplín na téma třídění odpadu a ekologie pro ně připravila také firma EKOKOM,
která s sebou přivezla výstavu Tonda Obal na cestách i skákací popelářské auto. Po splnění disciplín získal každý
malý účastník zaslouženou odměnu. Návštěvníci také využili možnosti nechat se vyfotit v příjemném přírodním
zákoutí ES Photo Evy Šaškové. U příležitosti kampaně Evropský týden udržitelného rozvoje a projektu Učíme
se filmem mohli všichni zhlédnout projekci krátkých filmů na zajímavá
ekologická témata, např. Komunitní zahrady, Třídění a recyklace …
O tom, jak se v našem městě třídí odpad, kam se odpad odváží, proč je
důležité třídit a jak dobře občané našeho města třídí promluvil
pracovník Technických služeb Města Český Brod pan David Beneš.
S ním mohli občané města diskutovat na toto stále aktuální a pro
udržitelný rozvoj města důležité
téma.
Na konci dne představily Děti
z Rodinného centra Kostička pod vedením Lucie Čurgaliové své taneční
vystoupení “Retro Dance”. Úplný závěr patřil divadelnímu spolku
Šťavnatá chvíle Přehvozdíčko, který zahrál Lakomou Barku, představení
na motivy oblíbené pohádky Jana Wericha. Přítomné obecenstvo
v podvečer rozesmáli i přes únavné a vytrvalé horko.
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