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INFORMACE KZÈ ELDORÁDO
Akce, které proběhly v lednu
Trutnovský drak 2005
O víkendu se v hale odehrál již 24. ročník softballového turnaje
kadetek. Za účasti 8 družstev turnajem bez porážky prošel tým
Sportovního centra mládeže Praha, tvořený reprezentačním výběrem pro
nadcházející mistrovství Evropy kadetek, které proběhne v létě ve Francii.
Výjimečné postavení měl i tým z polského Brzegu – jedna třída sportovní
školy zaměřené na softball. Jejich děvčata byla technicky skvěle vybavena
– nakonec 6 hodin softballu týdně v rámci osnov plus další mimo povinné
vyučování, musí být někde vidět. Zpočátku měly trochu potíže s pravidly i
hrou, kterou jejich trenér k nám přijel „okouknout“, a skončily na 5.místě.
Byly ale navázány cenné kontakty, přišla pozvánka na turnaje do Polska i
dohoda o červnovém kempu v Trutnově. Ostatní účastníci byli již tradiční
klubové týmy. Nejlépe, na druhém místě se umístila pražská SK Kotlářka,
bronz získala děvčata z TJ Dvůr Králové nad Labem. Na šestém stupínku
skončily hráčky SPARKS BAK Mladé Buky, domácí ELDORÁDO na
sedmém místě. Bohužel právě u domácích se projevila nízká základna a
trenérské trio muselo nasadit do hry i ty nejmladší žákyně bez herních
zkušeností, aby domácí tým vůbec turnajem prošel. V nominaci na
nejlepší hráčky turnaje se objevila jména Martina Hermanová, Veronika
Teichmannová a Pavlína Horná, skvěle, na hranicích svých možností ale
zahrály všechny hráčky (P.Kněžková, V.Wonková, S.Králová,
K.Janošíková, A.Jaklová, Zuzana a Nikola Šorfovy, K.Teichmannová,
K.Škvrnová). Turnaj měl skvělou úroveň i díky rozhodčím, tuto funkci
zastaly prvoligové hráčky oddílu SK Trutnov HSM, který byl hlavním
pořadatelem. Jako zpestření zimní přípravy turnaj splnil svůj účel,
nicméně všichni se již těší na ten skutečný softball, na venkovních
hřištích. Turnaj je i výzvou pro další děvčata, softball je jedním ze sportů,
v němž nikdy není pozdě začít. Přijďte se k nám podívat, stále hledáme
nové posily !
Ing. J. Seidl
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Akce chystané na únor

KZČ „Eldorádo“ při ZŠ Mládežnická
ve spolupráci s knihovnou v HSM
vyhlašuje
výtvarnou soutěž s názvem

Soutěžní kategorie:
1.
2.
3.
4.

1.-3.třídy
4.-6.třídy
7.-9.třídy
mládež + dospělí

Výtvarné práce lze zpracovat libovolnou technikou pouze na formátu A4, A3.

Každá práce musí na zadní straně označena těmito údaji:
1. název práce
2. jméno a příjmení
3. kategorie, třída
4. adresa
Výtvarné práce odevzdávejte do Klubu ZČ „Eldorádo“ nebo do
knihovny v HSM nejpozději do 4.března 2005.
Hodnocení:
V každé kategorii budou vyhodnoceny a odměněny nejlepší práce,
které budou do konce března vystaveny v knihovně v HSM.
Informace:
Klub ZČ „Eldorádo“ při ZŠ Mládežnická, tel.: 499859956, E-mail:
eldorado@zsmltu.cz
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Klub zájmové činnosti „Eldorádo“
při ZŠ Mládežnická, Trutnov
připravuje

1. KURZ – ZÁKLADY ZNAKOVÉ ŘEČI
Je velmi těžké pochopit, jaké to je neslyšet, pokud sami slyšíte…
Nikdo z nás neví, kdy upotřebí znalost základů znakového jazyka. Proto
jsme připravili pro mládež od 15ti let a dospělé kurz, kde se s tímto
plnohodnotným komunikačním prostředkem seznámíte.
Termín: 18.3., 1.4., 8.4.2005, vždy od 16.00 do 19.00 hodin
Místo konání: ZŠ Mládežnická – hlavní vchod
Cena kurzu:
400,-Kč
S sebou:
psací potřeby, sešit, přezůvky

2. Rukodělný kurz – VELIKONOČNÍ VĚNCE
- jarní výzdoba z přírodních materiálů, vhodné pro šikovné dívky,
maminky, babičky…
Termín: pátek 18.3.2005, od 16.00 do 19.00 hodin
Místo konání: ZŠ Mládežnická – hlavní vchod
Cena:
120,-Kč
S sebou:
přezůvky, nůžky, stužky, peříčka
Závazné přihlášky přijímáme telefonicky na č. 499 859 956,
e-mailem: eldorado@zsmltu.cz
nebo osobně v Klubu ZČ „Eldorádo“ při ZŠ Mládežnická, Trutnov
do 11.3.2005.
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Již patnáctým rokem organizuje Klub zájmové činnosti při naší
základní škole letní tábory. Letos již poosmé zakotvíme v naší táborové
základně v Horním Bradle a pokusíme se naplnit vám alespoň část
prázdnin zajímavým programem plným her, soutěží a dobrodružství.
Doufáme, že se nám podaří navázat na předchozí úspěšné roky. Nevíme
jak vy, ale my se na vás moc těšíme.

I.běh
Termín:
2.7. – 16.7. 2005
Věková kategorie:
5.-9. třída
Cena poukazu:
2.700,- Kč
Hlavní vedoucí:
Jiří SKUČEK
Zaměření:
„W zajetí ducha welkého šamana“
Mlha v údolí řeky Chrudimky se rozplyne a společně s duchem
velkého šamana vstoupíš do indiánské vesnice. Naučíš se mnoho
indiánských dovedností (tý-pý, luky, totemy, náramky, čelenky, ...), rituálů
(obřadní ohně, kalumety, tance, ...) a sportů (lakros, indiánský hokej, ...).
Poznáš sílu přátelství na život a na smrt.

nemk ýwon jůwt

II.běh
Termín:
16.7. – 30.7. 2005
Věková kategorie:
11–16 let
Cena poukazu:
2.700,- Kč
Hlavní vedoucí:
Jana BUREŠOVÁ
Zaměření:
“Napříč kontinenty”
Podíváme se za sedmi divy světa, navštívíme světově proslulá a
známá místa, a to nejen dnešní doby, ale i doby dávno minulé.
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III.běh
Termín:
30.7. – 13.8. 2005
Věková kategorie:
1.-4.třída
Cena poukazu:
2.700,- Kč
Hlavní vedoucí:
Lenka MEDUNOVÁ
Zaměření:
“Slavný lovec PAMPALINI
aneb Hurá do džungle”
Cíl je jasný - čelit nástrahám přírody, nevyzpytatelnému chování
zvířat plněním všech úkolů, které vás pasují na LOVCE PAMPALINIHO.
Možná nejtěžší na tom však bude zdolat vedoucí výpravy, kteří mají
loveckou výzbroj již komplet a léta už se nemohou dočkat.
Neváhejte a pojeďte s námi (třeba se v džungli neztratíte).

IV.běh – příměstský tábor
Termín:
22.8. – 26.8.2005
Věková kategorie:
1. – 5. třída
Cena poukazu:
700,- Kč
Hlavní vedoucí:
Simona JEHLIČKOVÁ
Zaměření:
„Ahoj prázdniny“
Loučení s prázdninami formou zábavných her, soutěží, tvoření a
zajímavých výletů. Pokud nechcete na konci prázdnin zůstat sami doma,
přijďte strávit poslední dny prázdnin ve společnosti kamarádů. Spát
budete doma, přesto budete na táboře. Těšíme se na vás!
Přihlášky si můžete vyzvednout v KZČ “Eldorádo” od 7.3.2005. Bližší
informace získáte na tel. 499 859 956 u pracovníků KZČ.

UPOZORNÌNÍ
„Pro jistotu“ v předstihu připomínáme, že jarní prázdniny jsou
v termínu od 7.3. do 11.3.2005 a velikonoční prázdniny připadají na
24. a 25.3.2005. Po velikonocích se do školy nastupuje v úterý 29.3.2005.
Vydává:vedení ZŠ Mládežnická 536, 541 02 TRUTNOV 4
v počtu 1000 výtisků
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