
PREVENCEVEŠKOLE. Ve dnech 3. a 4. listopadu navštívili strážníci oddělení prevence kriminalityMěstské policieMladáBoleslav školáky s preventivnímprogramempro děti ze
Základní školy v obci Březno. Nejmenší děti z prvního stupně se seznámily s preventivnímprogramem„Bezpečné chování“. Tento program je zaměřený na základní dovednosti, ře-
šení krizových situací a předcházení jim. Starší žáci se zúčastnili preventivního programu „NE-Bezpečný internet!“, ve kterémbyli seznámeni se základními nebezpečími, která na
ně číhají při používání internetu a sociálních sítí. Základní škola v Březně je další školou v regionu, která sMěstskou policiíMladáBoleslav navázala úzkou spolupráci.
Foto a text:Městská policieMladáBoleslav

STRÁŽNÍCI NAVŠTÍVILI ZŠ A MŠ V BEZNĚ

Klienti s dětskou mozkovou obrnou relaxují v Lázních Vráž u Písku
KATEŘINA MAXOVÁ

Mladá Boleslav – Až do ne-
děle 9. listopadu tráví téměř
dvacítka lidí s dětskou mozko-
vou obrnou z celé České re-
publiky v Lázních Vráž u Pís-
ku. Pobyt organizuje mlado-
boleslavské sdružení DMO
POBYTY pod vedením Katky
Maxové, která sama dětskou
mozkovou obrnou (DMO) trpí.

„Protože většina klientů je
na vozíku, zorganizovat pro ně
pobyt není nic jednoduché-
ho,“ říká Katka Maxová. Moc
dobře to ví, protože podobné
pobyty pořádá několikrát roč-
ně již mnoho let.

V první řadě je důležité se-
hnat dobrovolné asistenty, z
nichž každý má během pobytu
na starosti jednoho klienta, je
s ním ubytován na jednom po-
koji, doprovází ho na pro-
cedury, stará se o jeho potřeby
například v oblasti hygieny,
stravování, ale zároveň je mu
i společníkem z lidského hle-
diska.

Druhou důležitou složkou
jsou sponzoři. Mezi ně patří
například Helena Šádková,

která se pobytů účastní i jako
dobrovolná asistentka, zajiš-
ťuje sdružení významnou or-
ganizační pomoc a zapůjčuje
potřebné kompenzační po-
můcky. Jim všem, ale i ostat-
ním, kteří se rozhodli pomá-
hat, patří veliký dík.

Na klienty čeká, jako již
každý lázeňský pobyt, bohatý
večerní program. Přes den dí-
ky procedurám na jiné aktivi-
ty nezbývá čas, všechno je jim
ale vynahrazeno ve večerních
programech.

Pokud se přeci jen trochu

toho času přes den najde a kli-
enti mají chuť, mohou si vy-
robit dušičkové nebo vánoční
dekorace.

Naše občanské sdružení má
plné ruce práce. Během celého
období adventu budete moci
zástupce sdružení potkávat na

různých společenských ak-
cích. Ve dnech od 14. do 16. lis-
topadu pořádá organizace pro
své asistenty teambuilding v
Janských Lázních.

Příprava asistentů na celo-
roční práci je velmi důležitá a
není radno ji podcenit. Proto

asistenti budou pracovat jak
na kooperaci, profesním
růstu, tak na utužování vzta-
hů a především na prevenci
syndromu vyhoření. Na pro-
gramu jsou semináře, disku-
ze, workshopy a tvorba plánů
na rok 2015.

LIDÉ s dětskoumozkovou obrnou v LázníchVráž u Písku. Foto: 2x KateřinaMaxová, předsedkyně DMO POBYTY, o.s. KROMĚprocedur se najde čas i na zábavu, jak je vidět na snímku.

Posílejte nám
fotografie
miminek

Díky vstřícnosti mladoboleslav-
ské porodnice vám na našich
stránkách přinášíme fotografie

nejmladších obyvatel
Mladoboleslavska.

Pokud vás v porodnici nezastih-
neme, nebo aktuální zdravotní
stav vás nebo vašeho potomka

neumožní focení,
přesto vaše dítě neztrácí šanci
být v novinách dřív, než se naučí

svá první slova.

Pošlete jeho fotku na e-mail:
sarka.adamkova@denik.cz

nebo
hana.vrankova@denik.cz a své
miminko najdete na stránkách
Boleslavského deníku i na webu

www.boleslavsky.denik.cz.

Tam zároveň najdete i všechna
miminka, která již v Deníku vyšla.

(red)
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(red)

Grupo Antolin Turnov je španělská nadnárodní společ-
nost, čelní představitel v designu, vývoji, logistice a výrobě 
interiérových dílů pro automobilový průmysl.
Chcete-li o nás vědět více, navštivte naše webové stránky: 
www.grupoantolin.com. 

Do našeho týmu hledáme pracovníka na pozici

SPRÁVCE BUDOV
Požadavky:
 Zručnost 
 Organizační schopnosti
 Dobré komunikační schopnosti
 Znalost práce na PC
 Minimálně SŠ vzdělání technického směru
 Časovou lexibilitu

Region:  Liberecký kraj
Místo výkonu práce: Průmyslová 3000, Turnov
Obor: Automobilový průmysl, Strojírenství, Výroba a průmysl

Nabízíme:
 Zázemí a perspektivu silné mezinárodní 
 společnosti
 Zajímavé inanční ohodnocení podle 
 dosažených výsledků + systém motivačních 
 programů

Jedná se o práci na Živnostenský list.
Místo výkonu práce: TURNOV  Termín nástupu: dle dohody

Pokud Vás zaujala naše nabídka, kontaktujte personální oddělení na tel.: : +420 481 363 712, 
e-mailu: petra.mohylova@grupoantolin.com, nebo zašlete svůj životopis na adresu 

Průmyslová 3000, Turnov.

Smrt je jeho umění.

A jeho vzorem 
SBĚRATEL KOSTÍ.

Volné pokračování 
legendárního thrilleru 

SBĚRATEL KOSTÍ!

Zakoupíte u svého oblíbeného knihkupce 

nebo se slevou 15 % na

www.dominoknihy.cz
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