
PRoSlNEC Organizace nnĚsrsrÉ lt:

Dr Jánského 1 458, 250 02 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

lnformace a přihlášky: Klára ]určíková, tel.:732 410323
i,' ;t" : i i '' "] ""n;'; e-mail: mddmbrandysl@seznam.cz

9. l2. od 9.30 Keramická dílna s lvankou - Točení na kruhu
9. 12. od 9.30 Výtvarná dílna s Vlastou - Výroba lapače snů
Přihlášky a další informace na www.mddmbrandys-boleslav.cz

Naše město navštívil sbor
z Dolního Porýní
S přibývajícím podzimem přibývá i kulturních akcí. Jednou z nich bylo
i setkání a společné zpívání Chrámového sboru Václav s německým
sborem Emmaus-Kantorei Willich.

Diky dlouhodobé mailové korespon-
denci s členkou sboru Lenkou Režovou
bylo vše do detailu připravené. Lenka
i většinu akcí zprostředkovala a tlumo-
čila, vše dopadlo naTnýtečnou.

Naši hosté, sbor z města willich
z Dolního Porlýní, navštívili chrám
sv. Václava, kde na ně čekala paní
Fojtiková s bohaqfm výkladem, absol-
vovali prohlídku brandýského zámku,
kdeje v odpoledních hodinách přivítal
zástupce města mistostarosta Petť
Kváča. Součástí přivítáni bylo i dobré
pohoštění, což hosté s povděkem při-
jali, protože přecejen při prohlídkách
a procházce městem jim vyhládlo.

Večerní koncertv zámecké kapli za-
hájili hosté sqým repertoárem, v druhé
části se připojil sbor Václav ke společ-
nému zpěw. Vesměs byly na proglamu

duchovní skladby. Při společné večeři
v zámecké restauraci zazněIy veselé
pisně světského charakteru a musím
řici, že to bylo velmi milé a přátelské
setkání. Němeclqi sbor měl ještě svuj
další program v Praze. V neděli zpívali
v několika pražských chrámech, pro-
hlédli si pamětihodnosti našeho hlavní-
ho města. V útený jsme se znovu sešli
při prohlídce Staroměstské radnice
a večer na společném zpěvu při mši
v Týnském chrámu. Pan farář, snad dí-
ky přítomnosti německého sboru, při
ekumenickém kázáni zde zminil letošní
500, výročí Martina Luthera a jeho
95 tezí. Spolďná fotografie sborů nám
bude připomínat, že přes rozdílnostja-
zyků jsme si díky hudbě báječně poro-
zuměli.

Růženastrónská

*

Brandýslqý MaQisek vás.zve na;
zahradnkkó:
SETKÁNÍ S LAKTAČNÍ PORADKYNl
V úteřý 5. l 2. od 1 0:00 hod. Vaše dotazy zodpoví laktační poradkyně
Jana Plavczová. Vstup 30 Kč,

DVoJJAZYčNÁ v^ýcHoVA
V úterý 1 2. 1 2. od 1 8:30 do 20:00 hod. přednášející Mgr. Xenie Uholyeva, l
Rezervace předem na našem e-mailu, tel.: 773 842 464 nebo přes webovj
Vstup 70 Kč.

PUTOVÁNÍZA JEŽÍŠKEM - ČTVRTEK S POHÁDKOU
Ve čtvrtek 14. 12. od 16:30 hod. krátká pohádka a společné zpívání koled,
Zdeňka Jirsová. Vstup 30 Kč.

ARoMATÉRAP!E - VÁNočNl oBJEDNÁVKA
Aromaterapie s 57o slevou bez poštovného. Své vánoční objednávky můž
lat do 10. l2. pomocí odkazu z www.nobilis.cz nebo wwweone.cz na e-rr
brandyskymatysek.cz nebo je zapsat do formuláře u služby
v herně v zahradnické ulici.
Objednávky budou do 1 5. 1 2. k vrzvednutí v herně nebo kanceláři Matýs

KNtHBUDKA V HERNĚ V ZAHRADNlCKÉ
Přijdte si vybrat knížku! Budeme rádi,kdyžsi vyberete, přečtete a vrátíte í
knížku oblíbíte a ponecháte. A určitě uvítáme, když nám pomůžete knihb
běžně doplňovat knihami, keré ve vaši knihovně už nemají své místo. Dě

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nóm po celý rok 201 7 projevovt
Přejeme vóm a vašim dětem kňsné vánoční svátky a do nového roku hodn,

pohody, spokojenosti, pevného zdraví
a osobních i pracovních úspěchů.

Tý m Brandý ského Maťýska

info@brandyslrymatysek.cz . www.brandy§lrymatysek,

Praha patřila brandýslq
a boleslavslýrn dětem
Ve dnech l 3._l5. října se děti z MDDM a brandýského gymná;
s dalšími zástupci jednotlivých krajů v soutěži Praha patří
Vynálezy, které ne-změnily svět.

Náš tým ve složení Ondra Zmat|ík,
Adam Dvořák, Vanda Kšánová,
Adam Jahoda, Dan Kocsis
z Gymnázia J, S, Machara, dále pak
Adam Votápka, Adéla Voňková, Anna
Novotná a Ester Němečková v dopro*
vodu našich dvou lektorek Ivety
Nevrlkové a Veroniky Havelcové re-

r,
prezentoval Středoče§hý kI
báječné 1. místo.

Děti si víkend užily, se sv
zem uspčly a odvezly si spo
ků z laboratoře, Národniho
ho muzea a jinýcb zajima,
které na akci navštívily.

Klórt

Hledárne nové zpěváky
Rádi zpívátc ncbo hrajete n8 hudebni nártroj?

PřiJd'te meri násl
Chrámový sbor Václav přrjrne nové členy, především

muŽske hlasy - tenor, bas

Těšime ec na yág!

l(ondrtfitc nác;
rvww.sborvlclav.cz
www. íaceboolt.cťgbslíacltY l
Tel ?3l l90 l37 nebo 6O6 561 360

MDDM PROGRAM
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