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Výtvarné kurzy MDDM pro mládež
a dospělé
soboty v klubovnách MDDM v ulici J. A. Komen-
ského – bývalé MŠ, informaci o výši platby  kur-
zovného – v MDDM v Havlíčkově ulici.
3. 4. Malování na hedvábí
od 14.00 do 16.45 hod., vyučuje Ing. Alena Zra-
dičková
Vosková a další batika
od 17.00 do 19.45 hod., vyučuje Ing. Alena Zra-
dičková
Výroba a zdobení svíček
od 14.00 do 16.00 hod., vyučuje Alena Borovič-
ková
24. 4. Tkaní a šitá krajka
od 14.00 do 17.00 hod., vyučuje Vilma Nasková
Pletení košíků
od 8.30 do 15.00 hod., vyučuje Bohumil Ouzký

2 celodenní kursy JÓGY pro mlá-
dež a dospělé 
soboty v klubovnách MDDM v ulici J. A. Komen-
ského – bývalé MŠ, informaci o výši platby  kur-
zovného – v MDDM v Havlíčkově ulici.
17. 4. a 15. 5. – od 10.00 do 12.00 a od 14.00
do 18.00 hod., vyučuje Jaroslav Waldhans

ČARODĚJNICE V MDDM
30. 4. Čarodějnický průvod Čelákovicemi
sraz u MDDM v Havlíčkově ulici v 18.30 hod.
S sebou: lampion a buřtíka na opečení,

masky vítány.

Gymnázium Čelákovice
PROJEKT POČÍTAČOVÁ

GRAMOTNOST
V budově Gymnázia v učebně výpočetní techniky
(č. dveří 309) se můžete zúčastnit níže uvedených
kurzů zaměřených na základní ovládání počítače.
KURZY NA DUBEN:
13. 4. Text I. (práce s textovým editorem

MS Word)
20. 4. Tabulky I. (práce s tab. kalkulátorem

MS Excel)
27. 4. Poprvé u počítače
KURZY NA KVĚTEN
4. 5. Úvod do Internetu
11. 5. Internet pro pokročilé
18. 5. Text I. (práce s textovým editorem MS

Word)
25. 5. Tabulky I. (práce s tab. kalkulátorem

MS Excel)
Změny jsou možné a vždy se je dozvíte na níže
uvedených telefonních číslech.
• Kurzy probíhají vždy v úterý od 13.30 do 15.30

hod. Každá lekce je tvořena jako samostatný
blok a každý typ lekce lze navštívit i vícekrát.

• Cena  je 100,- Kč/2 hod. (Text a Tabulka 150,-
Kč/2 hod.).

• Kurzy se uskuteční při minimálním počtu 5
osob, z toho důvodu je nutné se předem tele-
fonicky přihlásit (popř. zjistit, zda je kurz napl-
něn a zda se bude konat).

• Telefonní číslo: 326 929 015 výpočetní techni-
ka Gymnázia 

• pro skupinu zájemců lze domluvit i jiný termín
s ohledem na obsazení učebny VT.
Těšíme se na všechny, kteří mají chuť zkusit

něco nového a zájem učit se.
Marcela Pohanová

Velikonoční akce pro děti, mládež
i dospělé 
neděle v klubovnách MDDM v ulici J. A. Komen-
ského - bývalé MŠ
4. 4. Krása lidových řemesel
Velikonoční kraslice zdobené voskem, slámou,
vyřezávání z topolové kůry, výroba ptáčků
a panenek ze šustí. Od 14.00 do 17.00 hod.,
s sebou 20,- až 80,- Kč na materiál, minimálně
2 vyfouknutá vajíčka, ostré nůžky, řezák. Vyuču-
jí Ing. Alena Zradičková, Vilma Nasková, Jaro-
slav Strach, Hana Volfová

Akce v Klubu Čajovna při MDDM
(v budově Technických služeb v Lipové ulici)

Sobota 10. 4. 18.00 - 20.00 hod., vstupné 20 Kč
XXVIII. tematický večer s bengálskou vokál-
ní hudbou - zpívá Mohsin Mortaba

Pátek 16. 4. 18.00 - 21.00 hod., vstup zdarma
XXIX. tematický večer – přednáška Jarosla-
va Waldhanse  o astrologii a numerologii -
tentokrát na téma: „Život dnešní Indie a kni-
hovna palmových listů lidských osudů“

Sobota 22. 5. 18.00 - 20.00 hod., vstupné 30 Kč
XXX. tematický večer - zpívá Eva Henychová

Do Čelákovic zavítal v úterý 16. března
předseda KDU-ČSL Miroslav Kalousek.
Jeho kroky vedly přímo na radnici, kde
se setkal nejprve s radními a poté
i s novináři.

Proč jste přijel do Čelákovic?
„Účelem mé návštěvy je setkání s čelákovic-

kou  radnicí, komunálními a regionálními politiky
Středočeského kraje. Diskutovali jsme o rozpoč-
tovém určení daní i o reformě veřejných rozpoč-
tů. Hovořili jsme pochopitelně o investičních 
prioritách tohoto města. Pevně doufám, že bych
mohl přispět radou a pomocí k některým inves-
tičním prioritám Čelákovic. Dále pak bylo mým
úkolem představit zde paní Zuzanu Baudyšovou
jako kandidátku do Senátu pro volební obvod
Mělník.“ 

ROZHOVOR

MĚSÍCE

Myslíte si, že je potřeba nějaké změny ve
financování měst? 

„Reforma veřejné správy předstihla současný
zákon o rozpočtovém určení daní, tedy o sdílení
daní, a před námi je diskuze o poměrně zásad-
ní novele, která musí reflektovat, že vznikla
takzvaná trojková města, která musí rozlišovat
mezi sdílenými daněmi pro obce té či oné
působnosti, pro krajská zastupitelstva a pro
centrální fondy.“ 

Nedávno jste ostře kritizovali protidrogo-
vou politiku státu. Jak byste ji chtěli změnit? 

„Chceme zcela zásadně změnit systém ze
stávající bezbřehé liberalizace, která vede
téměř až k nabízení drog. Chceme ho změnit
v uzavřený okruh prevence, represe a resociali-
zace těch, kteří se chtějí léčit. Na krajská zastu-
pitelstva přišla v rámci protidrogové problemati-
ky veliká zodpovědnost a myslíme si, že za tou
odpovědností musí přejít i zdroje.“ 

Myslíte si, že máte dostatek sil, abyste
svou vizi naplnili? 

„Máme spoustu argumentů a informací, které
na rozdíl od informací Rady vlády pro drogy jsou
informacemi bohužel pravdivými. Nejsou tak
optimistické jako statistika, kterou uvádí Rada
vlády. Máme poměrně výraznou politickou pod-
poru lidí, kteří se obávají, že současná protidro-
gová politika nepřináší výsledky, a chtějí to změ-
nit.“ 

Jednání na radnici se protáhla, a proto již
nedošlo na plánovanou návštěvu městských
kulturních a sportovních zařízení. Předseda
KDU-ČSL se z radnice odebral rovnou do čelá-
kovického muzea, kde s ním od pěti hodin mohli
diskutovat občané. Miroslav Kalousek nepřed-
nesl na úvod žádný dlouhý monolog, ale hned
zkraje dal prostor otázkám čelákovických
občanů. Hovořil Miloslav Dvořák

Pro začínající novináře a fotografy:
Pro DĚTSKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS „ČéDéČko“ hledáme šikovné dětské dopisovatele. Domlu-
vit se můžete v MDDM Havlíčkova ulice u pí Pokorné.
Dále zveme další talentované děti do Fotografického kroužku, který probíhá každý pátek od 15.00
do 18.00 hod. v MDDM Havlíčkova ulice. (Nabízíme nejen výuku základů fotografie, ale i využití ve
spojení s počítačem, videotvorbou apod.).
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Vydařená premiéra
Pod záštitou občanského sdružení při ZUŠ

Jana Zacha jsme uspořádali první výtvarný kurz
pro veřejnost „Šperky ze smaltu“. Zájem z řad
veřejnosti, a to nejen čelákovické, byl veliký.
Mohli jsme uspokojit jen třináct umění chtivých
zájemců. Sešli jsme se ve výtvarném ateliéru,
nálada byla skvělá a chuť do práce veliká.
Výsledkem jsou šperky, náušnice, přívěsky
a náramky, za které by se nemuseli stydět ani
profesionální výtvarníci. Pět hodin zajímavé
práce přineslo své ovoce. Všichni účastníci
a i my lektoři jsme odcházeli spokojeni. Kdy se
sejdeme příště? To byla nejčastější otázka.

V letošním školním roce dále plánujeme kurzy
ručního papíru a batiky. Termíny konání budou
včas oznámeny ve Zpravodaji i na internetových
stránkách ZUŠ (www.zus.celakovice.cz).

Výtvarné oddělení Jana Zacha a občanské
sdružení při ZUŠ Jana Zacha Vás opět zve na
výtvarný kurz Šperky ze smaltu - letní varia-
ce. Kurz proběhne v pátek 23. 4. 2004 od
17.00 - 21.00 hod. Cena kurzu je 300 Kč včetně
základního materiálu.

Přihlásit se můžete nejpozději do 16. 4. 2004
na tel.: 777 992 214 nebo 602 848 903.

M. Šimonova, J. Drnková, učitelky  v.o. ZUŠ

„MALÝ SALÓN“
aneb CO VY NA TO?

Vernisáž výstavy se koná od
10.00 hodin 8. května 2004 v Měst-
ském muzeu v Čelákovicích.

Cílem letošní výstavy je komunikace
s Vámi. Rádi bychom, abyste se zapojili do
interaktivních her, které budou součástí
výstavy. Zajímají nás všechny vaše názory.
Věříme, že tuto výstavu zhlédne větší
počet návštěvníků než v minulých letech
a díky tomu vznikne větší prostor pro tak
potřebnou KOMUNIKACI.

Celá výstava bude dalším podkladovým
materiálem pro celostátní projekt Jihlava 2006.

M AT E Ř S K É
C E N T R U M

Č E L Á K O V I C E
Najdete nás v zadní části Obecního domu -
vchod z ulice Na Stráni.

Program na DUBEN
• Otevírací doba:
pondělí - čtvrtek  9.00 – 12.00 hodin
(od cca 10 hod. program pro děti: pondělí zpívá-
níčko, středa a čtvrtek výtvarná dílna)
pátek  9.30 – 11.30 hodin 
(klidnější den pro maminky s menšími dětmi)

• Ve středu od 14.30 hodin budou probíhat
Kurzy pro budoucí rodiče vedené porodní
asistentkou Věrou Novákovou (14.30 – 15.30
cvičení pro budoucí maminky, 15.30 – 16.30
povídání pro maminky i tatínky). Bližší informa-
ce vám ráda podá Ivana Turinská na tel.: 326
993 504. Hlaste se prosím co nejdříve tak, aby
kurz mohl průběžně pokračovat (je třeba, aby
se sešla skupinka alespoň 5 maminek).

• Od dubna začínají v bazénu v Čelákovicích
nové kurzy plavání kojenců (od 6 měsíců),
batolat a předškoláků s rodinným centrem
Myšák. Přihlásit se můžete v našem MC nebo
u bazénu v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.

• V úterý 6. dubna odpoledne od 16.00 do
19.00 hodin Vás zveme na Druhou veliko-
noční dílnu. Děti budou zdobit velikonoční
svíčky a maminky si mohou vyzkoušet různé
výtvarné techniky.

• Ve středu 7. března od 9.30 hodin se koná
pracovní schůzka všech, kdo mají chuť nějak
přispět do dění v našem MC.

• Na středu 7. dubna chystáme „Cestu za
velikonočními vajíčky“. Sraz je v 15 hodin
u MC (s ohledem na dubnové výkyvy počasí
bude procházka spíše krátká, a tudíž vhodná
i pro ty nejmenší děti).

• Dubnové křesťanské setkání rodičů se koná
ve středu 14. dubna od 18 hodin.

• V úterý 27. dubna odpoledne uspořádáme
(pokud nám to počasí dovolí) „Velké závody
pro malé děti“. Přijďte všichni na závody
v kočárcích, na odstrkovadlech, tříkolkách,
koloběžkách i kolech. Start a prezence před
Kulturním domem v 17 hodin.

• Ve čtvrtek 29. dubna od 16.30 hodin bude-
me společně vyrábět čarodějnice a čaroděj-
ničky, aby jich na jejich svátek bylo dost.

• Pokud chcete od příštího měsíce dostávat pro-
gram MC 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.

ZUŠ JANA ZACHA

Jedno z dalších 1. míst v krajské soutěži „Co
znamená vážit si života“ získal Jan Rut z Gym-
názia Čelákovice za svou fotografii „Vítr je naše
naděje“.

Úspěch mladých muzikantů
Do oblastního kola soutěže ZUŠ postoupily

z naší školy tři soubory. V soutěži orchestrů,
která se konala v Poděbradech, jsme získali
druhé místo.Taneční orchestr hrál v tomto obsa-
zení: K. Krafová – altsaxofon, P. Kovačik – tenor-
saxofon, M. Zika – trubka, P. Polák – trubka, 
O. Brabec – kytara, M. Blecha – baskytara, 
J. Marek – bicí nástroje, B. Homolová – zpěv.

V soutěži komorních souborů v Brandýse nad
Labem získalo trio K. Krafová – altsaxofon, 
P. Kováčik – tenor saxofon, Z. Ulrich – piano,
první místo a kvartet L. Svobodová, K. Smolová,
K. Hausteinová – zobcové flétny, J. Drnková –
klavír místo třetí.

Děkujeme všem účinkujícím žákům a jejich
učitelům za vzornou reprezentaci naší školy
a města Čelákovic.

Letní tábor s výukou angličtiny
Sbor Církve bratrské v Čelákovicích již třetí

rok organizuje dětský letní tábor s výukou
angličtiny v termínu 24. - 31. 7. 2004. Tábor je
určen pro děti od 5 do 10 let, výuka bude pro-
bíhat hravou formou (hry, písničky atd.). Výuku
zajistí rodilí mluvčí (USA). Tábor je vhodný i pro
začátečníky.

Tábor se uskuteční v romantické roubené
chatě na Litoměřicku, kromě zdokonalení se
v angličtině zažijí děti mnoho dobrodružství, her,
zábavy atd. V průběhu června se budou moci
všichni účastníci již tradičně seznámit na před-
táborovém výletě.

Předpokládaná cena 950 Kč. Bližší informa-
ce a přihlášky na adrese: Petr a Jana Luhanovi,
Stankovského 1585, Čelákovice.Tel.: 326 996 348,
nebo 721 862 077, e-mail: luhanovi@quick.cz

Na seznámení s Vámi i Vašimi dětmi se těší
tým vedoucích.
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Autorská recitační soutěž
17. 3. byl krásný slunný den a v naší škole jako

by slunce zářilo silněji než jindy. V zapůjčené
aule Gymnázia četly děti své vlastní básničky na
téma „Co mám na světě rád“. Soutěžících bylo
sedmnáct ze třetích až devátých tříd. Nejmenší
svými básničkami vyjadřovali lásku k rodičům,
příbuzným, ba i škole. Nejstarší děvčata se již
rozhlížela po přírodě a přiznávala se k prvním
láskám. Škoda jen, že se více nezapojili i chlapci
– zastupoval je jen jeden soutěžící. Odměnou
dětem byly nejen pěkné dárky, ale i dobrý pocit
z toho, co dokáží. Mgr. Květa Kašparová

Vítězné básně:

ŠKOLA
Michal Fridrich, 5. B

Ráno vstanu brzičko,
dřív než vyjde sluníčko,
dám podepsat úkoly,
rychle běžím do školy.

Naše paní učitelka,
ta je pilná jako včelka,
snaží se nás všechno učit
a nechce nás při tom mučit

Český jazyk, přírodopis,
matiku i dějepis,
všechno umím zpaměti,
než napočítáš do pěti.

Učím se i cizí řeči,
angličtina, ta mi jde,
slovíčka mi budou k věci,
jednička mi neujde.

Hlava mi jde z toho kolem,
„hurá“, bude tělocvik,
honíme se horem dolem,
potom přijde dřep a klik.

Rychle půjdu na oběd, 
ať můžu jít domů,
maminka tam na mě čeká,
zítra půjdu znovu.

ŽIVOT ZE VŠECH STRAN
Irena Lonská, 9. B

ŽIVOT
Život je krátký,
nestíháš nic.
Tak si ho užívej
z plných plic.

PŘÁNÍ
Na patnáctky užij si
co hrdlo ráčí,
jen si přitom uvědom,
oč vlastně kráčí!!!

TOULAČKA
To jsem já, holka toulavá.
Holka z ulice,co od všech něco chce.
Nechci se trápit dál,
jsem holka toulavá.
Půjdu svou cestou,
stanu se nevěstou.

ŽAL
Láska zná štěstí i žal,
láska je medový bál.
Kličku okolo krku mám,
z upřímné lásky umírám.

POLIBEK
Polibek od tebe s láskou daný,
navždycky mně odevzdaný.
Bude mě v mém srdci jemně hřát,
i když vím, že jsi velký lhář!
„Byl to omyl,“ řekl jsi mi,
splést se může kdokoli.
Mám tě ráda, měj mě rád,
alespoň jako kamarád.

MILUJI
Miluji moře, miluji pláž,
ráda se koupu ve vlnách.
Miluji vítr,
co pískem mě zahalí.
Miluji slunce,
co všechno odhalí.
Miluji nebe a asi i tebe.

Změny v naší školní jídelně
Školní jídelna na naší škole má ve městě

dobrý zvuk. Soudíme tak ze stále vzrůstajícího
počtu cizích strávníků. Strava domácího typu se
osvědčila a nám, učitelům i dětem, chutná.
Přesto jsme hledali cesty, jak obědy ještě zkva-
litnit. Řídili jsme se heslem „víc hlav víc ví“, sedli
si dohromady s vedením Gymnázia i s vedoucí
školní jídelny.

Školní jídelna již tradičně připravuje každý
den  dietu pro zájemce (nutno nahlásit při plat-
bě obědů), v případě dostatečného zájmu bude
každý den s platností od 1. 4. vařit vegetarián-
skou stravu – opět nutno nahlásit při placení
obědů na další měsíc. Mimo to tradiční oběd.
I zde nám vyšla jídelna vstříc a 2x týdně nabízí
výběr ze 2 jídel.

Víme, že bez dobré vůle všech zaměstnanců
školní jídelny by bylo nemožné tyto změny reali-
zovat. Odměnou jim je snad i spokojenost nás,
strávníků, i prosebné oči dětí, které tak často
přijdou k okénku s otázkou na rtech: Prosím,
můžu si ještě přidat? Vedení školy

Sportovní nabídka pro „druháky“
Na základě našich zkušeností a úspěchů dětí ve sportovních soutěžích v letech 2000/2002,

kdy byla na naší škole poprvé otevřena sportovní třída pro žáky 1. stupně, přicházíme s nabíd-
kou pro děti ze současných 2. tříd.

Od příštího školního roku otevíráme sportovní třídu. Cílem není specializace na jeden jediný druh
sportu, ale všeobecný harmonický rozvoj pohybových schopností a dovedností v raném školním věku
po dobu 3 let, tj. od 3. do 5. třídy.

Základ budou tvořit následující sporty:
1. Míčové hry, 2. Atletika, 3. Plavání, 4. Kondiční gymnastika, 5. Cyklistika, 6. Hry v přírodě.

Vycházíme z předpokladu, že pro tyto sporty jsme schopni ve spolupráci s některými subjekty
vytvořit optimální podmínky. Např. pro míčové hry budeme využívat naši tělocvičnu, v létě nové více-
účelové hřiště a beach-volejbalové kurty v ulici Na Nábřeží. Plavání bude probíhat v novém bazénu
a pro cyklistiku využijeme ideální trasy v okolní přírodě.

Součástí výuky bude i týdenní pobyt v přírodě. Všechny činnosti proběhnou pod vedením zkuše-
ného pedagoga s odpovídajícím vzděláním.

Kromě již zmíněného všeobecného rozvoje pohybových schopností bude sportovní třída klást důraz na
výchovu ke kamarádství, zdravou ctižádost a pevnou vůli. Žáci budou mít možnost seznámit se v průbě-
hu tří let s různými sporty a jejich pravidly, aby si mohli v budoucnu vybrat pro sebe ten správný sport.

Program sportovní třídy bude pestrý a děti se při hodinách tělesné výchovy, ale i mimo ně, roz-
hodně nudit nebudou. Předpokládaný počet hodin TV bude oproti normální třídě dvojnásobný, tj.
4 hodiny týdně. Osnovy a složení ostatních předmětů bude stejné ve všech třídách daného ročníku.
Předpokládáme i zapojení sponzorů, naši žáci budou při různých sportovních soutěžích reprezento-
vat nejen svou školu, ale i město.

Do sportovní třídy se může přihlásit každý žák 2. ročníku ve městě či okolí. Na základě přihlášky
a zájmu budou děti vybrány. V případě velkého počtu zájemců budou děti přezkoušeny ze sportov-
ních dovedností a na základě výsledků zařazeny. Budeme otevírat jednu sportovní třídu, kde budou
děvčata a chlapci pohromadě.

Přihlášku naleznete na naší internetové adrese www.celakovice.cz po vyplnění ji prosím odešlete
na adresu pechalova@zs.celakovice.cz, nebo si ji vyzvedněte  v sekretariátu školy. Zájemci z řad
našich žáků obdrží přihlášku od třídního učitele. Závazný termín odevzdání vyplněné přihlášky je 30.
duben 2004. Mgr. Michal Urban

Autorem kreseb v tomto čísle je Jaroslav Cita.




