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Najdete nás v zadní části Obecního domu - vchod z ulice Na Stráni.

PROGRAM NA PROSINEC
Otevírací doba: pondělí, středa, čtvrtek 9 – 12 (od 10 hod. program pro děti:

po – zpívání, st – výtvarka, čt – cvičení)
úterý 9 – 11 pro maminky a miminka

(od 9.15 cvičeníčko pro miminka (do 1,5 roku)
pátek 9.30 – 12

Posledním otevíracím dnem v letošním roce bude pátek 17. prosince 2004, v roce 2005 pak
začíná provoz MC v pondělí 3. ledna.
• Každou středu od 14.30 do 16.30 hod. probíhá Kurz pro budoucí rodiče vedený porodní asi-

stentkou Věrou Novákovou (14.30 – 15.30 cvičení pro budoucí maminky, 15.30 – 16.30 povídání pro
maminky i tatínky). Bližší informace vám ráda podá Ivana Turinská na tel.: 326 993 504. Hlaste se
prosím co nejdříve tak, aby kurz mohl průběžně pokračovat.

• Každý sudý čtvrtek dopoledne bude v MC laktační poradkyně Ivana Krebsová, na kterou se
můžete obrátit se svými dotazy týkajícími se kojení.

• Vždy druhé úterý v měsíci dopoledne od 10 hod. (v rámci dne pro maminky a miminka) se
můžete dozvědět víc o tom, jak „nosit miminka v šátcích“. Maminky, které šátky již delší dobu
používají, prakticky předvedou vázání šátků a podělí se o své zkušenosti.

• Opět u nás probíhá počítačový kurz pro maminky (zvláště ty, které se už brzy chystají na návrat
do zaměstnání). Kurzy se pokusíme dělat pro úplné začátečníky i pro ty, kteří si to jen potřebují oži-
vit. Hlavní náplní kurzu by měl být systém MS Windows a programový balík MS Office. Bližší infor-
mace Vám podá Pavla Mitková tel.: 606 952 116. Vaše dítě po tuto dobu pohlídá služba v herně.

• Ještě máme několik volných míst na angličtině pro maminky (začátečníci a středně pokročilí).
Podrobnosti a informace podá Jana Matoušková vždy v pátek dopoledne nebo tel.: 326 994 072.

• Jednou za měsíc v úterý odpoledne nás navštěvuje speciální pedagožka paní Eva Hrazděro-
vá, která vám pomůže s nápravou vad výslovnosti vašeho dítěte a při řešení různých problémů
ve škole (metody HYPO a DOV). Pokud si chcete domluvit individuální konzultaci, volejte na tel.:
326 994 072.

• Na středu 8. prosince od 17 hod. připravujeme besedu s rodinným psychoterapeutem Dr.
Chytrým o VZTAZÍCH MEZI SOUROZENCI (a nejen o nich).

• Ve čtvrtek 9. prosince od 17.00 do 20.00 hod. zveme maminky na vánoční výtvarnou dílnu pod
vedením Evy Bartošové. Můžete si vyzkoušet různé výtvarné techniky, vaše děti mohou výtvarničit
s vámi nebo si zatím pohrát v herně.

• Chcete-li se i Vy aktivně zapojit do tvorby programu v MC, přijďte na schůzku maminek v pátek
10. prosince od 10 hod. Své nápady a podněty můžete volat na tel.: 326 994 881 (Michaela Kmje-
čová).

• Na středu 15. prosince od 15.30 hod. zveme malé i větší děti a jejich rodiče do Síně Jana Zacha
v Městském muzeu na předvánoční představení Betlém v podání divadla ŠUS. Vstup volný.

• Rovněž ve středu 15. prosince od 18.00 hod. vás zveme do MC na křesťanské setkání rodičů,
na věku jejich dětí ani na příslušnosti (nepříslušnosti) k církvi nezáleží.

• Ve čtvrtek 16. prosince od 17.00 do 20.00 hod. si k nám můžete přijít zabalit vánoční dárky.
S ozdobným balením vám poradí Eva Bartošová. Dárky, papíry a mašličky s sebou.

• Na pátek 17. prosince od 9.00 do 12.00 hod. zveme všechny děti a maminky do MC na vánoč-
ní besídku.

• Pokud chcete dostávat program MC a případné další informace e-mailem až domů, napište si
o něj na mctucnak@quick.cz

• Kontaktovat nás můžete rovněž telefonicky v otevírací době MC na tel.: 776 705 120.

Přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků a těšíme se 
na shledanou v roce 2005.

M A T E Ř S K É  C E N T R U M
Č E L Á K O V I C E

Je libo výměnný pobyt?
22. října jsme my, tj. skupina studentů z Gym-

názia Čelákovice, coby posádka linkového auto-
busu EUROLINES opustili Českou republiku za
účelem výměnného pobytu se studenty z bel-
gického města Londerzeel. Nutno říci, že ne
celá třída se tohoto projektu zúčastnila, avšak ti,
kteří tak učinili, rozhodně nelitují. Poté, co jsme
se seznámili a spřátelili s Belgičany, jsme se
všichni pospolu rozjeli na kolech do okolí města,
ve kterém většina z nás pobývala v příbytcích
belgických partnerů. Po dvouhodinové klikaté
a pro některé i strastiplné cestě (ne každý měl
štěstí na bicykl s pohodlným sedlem) jsme
zastavili v místní hospůdce na belgický Kriek
(višňové pivo), nebo pro mě o mnoho přijatel-
nější pivo Duvel. Jelikož Belgie je nám co se
pivovarnictví týče velmi blízká, nemohli jsme
udělat jinak. Během příštích šesti dní jsme se
stihli přiučit několika chytrým a velmi užitečným
větám typu: „Ik drink chrách bír“ v jazyku
holandském, pracovat na projektu na téma
Evropská unie, navštívit čůrajícího chlapečka
a holčičku v Bruselu, pokochat se mořem
v městě Ostende, kde jsme také navštívili napo-
leonskou pevnost, vyšlapat 530 schodů na
gotickou věž v Mechelenu a ještě mnohem víc.
Ke konci týdne jsme všichni maličko zdegene-
rovaní hovořili anglicky víc než plynule, někteří
i ze spaní (gramaticky naprosto správně). Se
slzami v očích jsme se s Belgičany loučili se
slovy: „Nebojte se, přátelé, v dubnu se uzříme
zas!“ 

Dnes, když se díváme zpět na týden strávený
v cizině, jsme všichni vděčni za příležitost, kte-
rou nám naše gymnázium dalo. Proto doufáme,
že se na jaře ukážeme jako studenti schopní
postarat se o naše přátele, a připravíme jim pro-
gram plný nezapomenutelných zážitků.

Za všechny účastníky
Kristýna Petrášková a Kamila Boudová

Speciální školy
J. A. Komenského 1586, 250 88 Čelákovice

Zápis do 1. ročníku se bude konat dne 
18. 1. 2005 v budově školy od 15.00 do 17.00
hodin.

Bližší informace na tel.: 326 991 220, 723 645 273
– Mgr. Tomáš Valášek, Mgr. I. Vojáčková nebo
na www.zvscelakovice.wz.cz

POZVÁNKA
Zveme Vás na den otevřených dveří na ZŠ

a MŠ Lázně Toušeň, konaný dne 13. prosince
2004 od 10 do 17 hodin.

Martin Černý, ZŠ a MŠ Lázně Toušeň




