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Děti budoualy město tři odpoledne. Stavebním mate
Hradec KráIové |;ako v mra.

v'eništi to vypadalo minulý.qý-
den v sídle sboru Církve bratr-
ské v ulici V Kopečku v Hradci
Králové. Po tři odpoledne tam
stavělo čtyřicet hradeckých
dětí město ze stavebnice Légo.
Spotřebovaly na to tisíce dílů
a radost měly nejen z qýsled-
ku, ale od počátku hlavně ze
samotného stavění.

'Je to lepší než si stavět
doma. Můžu si tady půjčit
stavebnici a stavět, co chcí.
Stavím depo pro lokomotivy.
Hodně se mi tady líbí,.. svěřil
se sedmiled Matěj Neumann,
když klečel nad rozestavěným

drážnim zázemim. Legové
město vyrostlo na ploše osm
krát tři a půI metru, kterou
děti zaplnily budovami, věže.
mi či sportovními stadiony.
Nechyběl jezdící vlak, letiště'
policejní a hasičská stanice'
zkrátka všechno, co ke každé-
mu pořádnému městu patří.
A v Hradci nernohla chybět ani
Bi|ávěž.

Putovní projekt
z Německa

Stavba odstartovala ve čtvr-
tek odpoledne. Děti si mohlv
vybrat, zda budou stavět pod-

ru$ oĚrÍ. Staveniště na stolech v sídle sboru Církve bratrské v Hradci KráIové začalopřipomínat město až druliý den po zahájení akce. Foto 7 Tomáš Kubelka

riálem by|y kostky
Ie plánů, anebo zapojí fantazii
a pustÍ se do vlastního projek-
tu.

Většina z nich nejprve sáhla
po stavebnicích aut, vlaků či
letad'e|' Staveniště začalo při-
pomínat město až druhý d.en.
ro uz se volná místa na stolech
zacala pomalu zaplňovat budo-
vami. Všechno se odehrávalo
za pečlivého d,ozoru, shveb-
nrce se nesměly promíchat,
aby :e mohly opět rozebrat
a pos|at dodávkou do dalšího
mesta. v neděli děti hotové
mesto s|avnostně představily
svetu' a hlavně rodičům. ,Jeto putovní projekt, kteqý ie

k nám dostal z Německa. Cílem
je' děti pobavit a chtěli jsme
také'zpřístupnit církevní pro-
středí těm, které k nám jinak
nechodí. Vpráci s dětmi máme
tradici,'provozujeme i dětský
klub a chceme zároveňukázaí,
z:J:Te 

lormální lidé, kteří žijí
stejnými věcmi jako všichni
ostatní'.. řekl organizátor akce
1atuo' Skrobák. Název Lego se
zrodil v hlavě zakladatele*<lnes
Iegendární firmy, dánského te-
saře ole Kirka Christiansena,
na konci čtyřicáqých let minu-
leno století. 

-odkazuje na ý raz
Leg godt neboli Hraj si do-bře.
ro se v Hradci naplnilo. /dou/
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