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V době od 1. adventní neděle do Tří králů 

jsme si Cestou do Betléma přes Čáslav připo-

mněli 140. výročí založení gymnázia a 45. 

výročí vzniku pedagogické školy.

„Děkujeme autorkám projektu za organi-

zaci. Procházka a zastavení u betlémů do-

tváří vánoční atmosféru a je krásnou inspira-

cí, díky níž jsme si vynahradili dlouhodobý 

kulturní deficit a vůbec měli motivaci se spo-

lečně projít… Večerní náměstí je ve vánoč-

ním období vkusně a příjemně nasvícené, 

řekla bych, že má nejhezčí kabát, v jakém 

jsme jej kdy spatřili. Záměr zkrášlit, obohatit 

a prosvítit lidem zimní dny se podařil,“ na-

psala nám Petra Stárková. „Krásný nápad,“ 

píše Majka Kleinerová, „krásná vánoční pro-

cházka nejen pro děti,“ dodává Maruška Hru-

bá z Chedrbí. Další vzkaz je od Juskových: 

„Děkujeme za krásnou výstavu betlémů. Mě-

li jsme díky ní krásnou štědrovečerní pro-

cházku. A byli bychom za ni rádi každý rok.“

Parachinovi z Čáslavi doplňují: „Naše 

dcera vám také jeden betlém na památku 

vyrobila. Snad vám udělá radost. Betlém   

(viz. foto) vyrobila Nelinka (4 roky) s mamin-

kou Danou (bývalou studentkou SOŠPg), 

pomáhal bratříček Víteček (2 roky) s tatín-

kem Jirkou (bývalým studentem G).“

„Po prohlídce betlémů ve městě jsem 

tento nakreslil babičce u ní na dvoře,“ napsal 

a přiložil fotografii 8letý Mareček Meduna. 

Děkujeme všem výše jmenovaným za krásná 

slova a těm, kteří nakreslili betlémy: 5leté 

Káje Staňkové, 4leté Kristýnce Bajákové, pa-

ní učitelce Kateřině Jozové ze ZŠ Sadová a 

dvaceti dětem z její třídy 3.c. Odměnou pro 

účastníky bylo třicet rozdaných kaleidosko-

pů.

Při čtení vzkazů a prohlížení dětských 

kreseb jsme se neubránily dojetí. Vážíme si 

všech dopisů a výtvarných prací. Přejeme 

všem pevné zdraví a těšíme se na další setká-

ní.

BETLÉMSKÁ CESTA SE VYDAŘILA! Jana Andrejsková a Milada Bártová

Srdečně zveme k návštěvě Virtuálního ve-

letrhu středních škol Středočeského kraje, 

který připravila Krajská hospodářská komo-

ra Střední Čechy ve spolupráci se středními 

školami v regionu. Portál je k dispozici žá-

kům ZŠ a jejich rodičům, ÚP v regionu a 

všem, které zajímají středočeské školy.

Webová stránka obsahuje přehled střed-

ních škol Středočeského kraje, které měly 

zájem se na veletrhu prezentovat. Školy se 

na portále představují prostřednictvím vi-

dea nebo prezentace, k dispozici jsou také 

náborové materiály a také termíny on line 

dní otevřených škol. Více jak 60 středních 

škol Středočeského kraje chce touto formou 

oslovit žáky 8. a 9.ročníků ZŠ s nabídkou ke 

studiu právě na jejich škole. Na portále lze 

najít také nabídky některých firem, které 

mají studijní programy pro studenty SŠ. Pro 

letní měsíce jsou připravovány nabídky fi-

rem na brigády a praxe.

Odkaz na Virtuální veletrh 

středních škol Středočeského kraje: 

www.khkstrednicechy.cz

Další informace: 

Vladislava Šizlingová 

sizlingova@komora.cz
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