
Cvičte s námi. 
 
Hodnoty 
Kritické myšlení 
Vyprávění a rétorika 
Prevence 
 
Dobrý den, 
 
dovolte, abychom se Vám představili, jsme CVIK, tedy Centrum vzdělávání, informací a 
kultury pro Český Brod a široké okolí. 
Naše organizace vyrůstá na základech městské knihovny v Českém Brodě, kam jsme připojili 
ještě informační centrum a kulturní dům Svět. Výsledkem je CVIK a jeho poslání rozvíjet 
kulturu a vzdělanost v regionu našeho působení.  
 
Městská knihovna již léta pořádá úspěšné pořady o literatuře a autorech pro základní školy. 
Jejich úspěch je úspěch kvality obsahu a o tuto kvalitu se nyní hodláme opřít při budování 
divadelního, filmového i přednáškového programu pro základní a střední školy. 
Prosíme, dejte nám šanci a čtěte dále.  
Kvalitní film nebo divadlo s komentovanou besedou se podle nás orientuje na příběh, 
výpravu i herecký výkon, protože skrz něj se mladý divák vciťuje do hodnot a rozhodnutí 
postav v příběhu. A to formuje charakter, stejně jako následná diskuse rozvíjí kritické myšlení 
a rétorické schopnosti. 
Věříme, že spolu s námi vnímáte vzdělávací rozměr filmových a divadelních představení. 
Přinášíme nyní první ochutnávku programu a těšíme se na vaše reakce a další podněty: 
 
V síti. Film s besedou.  
Na reálném pokusu mistrně ukázané nebezpečí internetu a sociálních sítích, kde na děti 
vedle zábavy také čekají desítky sexuálních predátorů a jejich manipulativní techniky. Jedná 
se o důležitou prevenci před velkým průšvihem. Film před a po interaktivní formou doplní 
speciální pedagog se zaměřením na volnočasové aktivity, lektor prevence, metodik 
prevence. Mgr. Jiří Převrátil. 
Objednávky termínů na petr@cvik.info nebo t. 608 12 30 13.  
 
 
Ohrožená Antarktida. Vzdělávací Dia show. 
Prezentace fotografií a krátkých filmových spotů doprovázená mluveným slovem a besedou 
s odborníkem na životní prostředí a jeho výzkum. Budoucnost polárních oblastí ovlivní 
celou planetu včetně̌ České republiky. Antarktida je největší světovou rezervací, je to 
poslední „čisté“ prostředí na Zemi, s minimálním znečištěním, minimem plastů.                              
Termín 5. 3., objednávky na petr@cvik.info nebo t. 608 12 30 13.  

Díky moc za pozornost, v průběhu týdne bych si rád domluvil osobní schůzku, abych 
představil sebe, naše představení i dlouhodobé záměry. 

 

S pozdravem  

Mgr. Petr Steklý, ředitel CVIK 
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