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Konec školního 
roku byl, jako 
vždy, velmi boha-
tý. Tradiční jarní 
slavnost s rodiči, 

tentokrát „Mašličková“, zahájila bohatý program, který připravuje ko-
lektiv mateřské školy. Ani špatné počasí neodradilo rodiče s dětmi při 
plnění úkolů v areálu MŠ. Odměnou bylo bohaté pohoštění a opékání 
vuřtů. 26. května navštívila Mateřskou školu Čtyřlístek Městská policie 
Žamberk a velmi názorně seznámila děti s prací policistů, se základy 
správného chování nejen na ulici, ale i při setkání s cizím člověkem, 
drogou a různými jinými nebezpečími. Děti si mohly samy vyzkoušet 
pomůcky příslušníků městské policie a tak se na chvíli stát malými po-
licisty.V této spolupráci budeme určitě pokračovat i v budoucnu. Panu 
Lauterbachovi a kolektivu patří náš dík. Ke Dni dětí jsme podnikli dob-
rodružný výlet vlakem do Častolovic s návštěvou zámku a malé ZOO. 
Výlet se velmi vydařil. Vyvrcholením školního roku 2004-2005 je loučení se školáky. Jako vždy museli s 
rodiči projít podle mapy závěrečnou zkouškou naučné stezky, plné záludných otázek a úkolů. Cesta vedla 
od koupaliště přes Zámecký park do areálu MŠ. V cíli, za zpěvu naší čtyřlístkové hymny a vztyčení vlajky 
MŠ, byli školáci obdarováni trikem s logem MŠ a drobnými dárky. Na závěr velká diskotéka, noční stezka 
odvahy s hledáním pokladu a spaní v MŠ nikoho nezaskočilo. My už můžeme jen popřát budoucím prvňáč-
kům úspěšné vykročení do 1.třídy.
Nás v MŠ čeká ještě velká rekonstrukce – výměna oken, dveří a kamen, která si vyžádá notnou dávku to-
lerance a pochopení. Proto přejeme všem dětem, rodičům a přátelům Mateřské školy Čtyřlístek klidné 
prázdniny plné pohody a sluníčka. Na začátku školního roku 2005/2006 se těší na shledání 

 kolektiv MŠ Čtyřlístek

Kurz prvnKurz první í pomoci na Gymnpomoci na Gymnááziu ziu ŽŽamberkamberk
V maturitním týdnu se na žamberském gymnáziu konaly maturitní zkoušky. Studenti třetích ročníků (60 
žáků) mimo studijního volna absolvovali třídenní zdravotní kurz s pracovníky Českého červeného kříže.
Třídenní kurz byl pro studenty zdarma. Zaplatilo jej gymnázium z finančních prostředků poskytnutých 
městem Žamberkem na projekty mládeže. „Pod statnou rukou ošetřovatele“ Martina Hodovala se studenti 
seznamovali se stabilizovanou polohou, ošetřením krvácení a oživováním. Školitelé naštěstí své znalosti 
předávali formou praktického cvičení, takže si i studenti, kteří by měli raději volno, pochvalovali průběh 
kurzu. Jedna z účastnic napsala do školního časopisu: „Každý nejspíš čeká od kurzu první pomoci sice uži-
tečné, ale nezáživné hodiny (tak jako původně i my). Prvních deset minut jsme doslova probrečeli smíchy, 
dokonce jsme získali i několik báječných rad, jak vyzrát na kantory, ale to jen tak mezi námi, nikdo jim to 
nesdělujte.“ Všichni měli po ukončení možnost své vědomosti rozšířit a dosáhnout tak „Základní normy 
zdravotnických znalostí“. Tato norma je mezinárodně uznávána a nezřídka bývá vyžadována v zaměstnání. 
Také z tohoto důvodu se této šance chopilo 45 studentů. Po doškolovacích hodinách a po úspěšném složení 
zkoušek ve formě testů každý obdržel průkaz absolventa.
Jak píše Jana Nováková, studentka gymnázia: „...pod našima rukama už teď nikdo nezemře, vždyť smrt 
může konstatovat jen lékař.“                                                                                                                                             Josef Vencl

TORNTORNÁÁDO A MOTDO A MOTÝÝLEKLEK
Cheerleaders (roztleskávačky) Tornádo na jaře uskutečnilo sbírku plyšových hraček a časopisů, pro Komu-
nitní centrum Motýlek v Praze sdružující handicapované děti. Sbírka probíhala na ZŠ 28. října a na SOU 
obchodu a služeb Zámek 1 v Žamberku. Předání sbírky proběhlo 7.6.2005 při zahradních slavnostech v 
Praze se zástupci ministerstva sociálních věcí. Pro tuto příležitost si cheerleaders Tornádo a mažoretky Ka-
ramelky pí Mgr. Ludmily Krčálové připravily krátký program z tanečků a písniček, při kterých je na kytaru 
doprovázel MUDr. Miroslav Mareš. Touto cestou děkuji všem, jež se na sbírce podíleli.

 Hana Marešová, vedoucí cheerleaders

Klub Polabiny IV. s.r.o., 
výukové středisko ŽAMBERK

KAM PO MATURITĚ?
S více než desetiletou tradicí pořádáme 
pro absolventy středních škol ve školním 

roce 2005/2006
JEDNOLETÝ POMATURITNÍ 

JAZYKOVÝ KURZ 
angličtiny nebo němčiny

(intenzivní příprava ke státním a jiným 
mezinárodně uznávaným zkouškám. )

Informační materiály a přihlášky zašleme 
na vyžádání: 466 415 718, 

e-mail: klub. jaz. skola@seznam. cz nebo 
kontaktujte pí Všetičkovou 

na tel. 465 613 467, 737 747 599. 

Všichni pracovníci Základní 
umělecké školy Petra Ebena 
Žamberk děkují za důvěru, 
podporu a návštěvu nabí-
zených akcí všem rodičům, 
sponzorům i přátelům. Přejeme všem slunnou do-
volenou a dětem dlouhé prázdniny plné muziky !!!
Pro nové zájemce připomínáme, že je možné se 
přihlásit na všechny obory i nástroje od 1. do 7. 
září 2005. Těšíme se na Vás!
  PhDr. Hana Chvátilová, ředitelka ZUŠ 

s Blankou Kristlovou lektorkou jógy, léčivého tance 
a unikátních masáží Žamberk na Masarykově náměs-
tí, čp. 86, 2.patro - informace, tel. 608 603 641,  

www.lecivepohyby.org.cz
Přicházím s nabídkou programů pro aktivní odpo-
činek pro tělo a duši, regeneraci, tvořivost, radost 
a pocit svobody. Další nabídku aktuálních programů 
pro vnitřní rozvoj najdete ve vývěsce studia Šárka a 
info-centru, které nabídnou přednášky, taneční, vý-
tvarnou, a keramickou dílnu .

Masáže 1.7 – 16.7. a 8.8.-30.8. 2005 
Ajurvédská -uzdravující energetická metoda sladěná 
s hudbou a potřebami klienta 
Breussova masáž - s použitím třezalkového oleje 
v oblasti páteře s hlubším působením 
Dornova metoda - jemná manuální terapie kloubů 
a páteře objednávky masáží a individuálních cvičení 
včetně víkendů na tel. 608 603 641.

JÓGA PRO MUŽE A ŽENY 
Úterý 8.30 - 9.30 hod., cena: 80,-Kč
05.07. - pro celé tělo a dech
12.07. - pro bedra a ledviny
09.08. - pro břicho
16.08. - pro kolena a kyčle
23.08. -. celé tělo a oční cvičení

Pro tvořivé dívky je připravena díl-
na batikování, kde si mohou vytvořit 
vlastní model pro tance 

08.07. a 11.07.
22.08. - Indický tanec KATHAK
26.08. - Africký tanec 

TANEC JAKO LÉK A RADOST
Středa 17.30 -19.00 hod. , cena 120,-Kč/1 lekce
UZDRAVUJÍCÍ A OČIŠŤUJÍCÍ metoda léčivého tance 
využívající fázi LUNY, která zahrnuje výuku pohybů 
pro uvolnění kloubů páteře a stresu. Tím vzniká vy-
rovnání toku energie-harmonie-uklidnění pocit vnitřní 
síly. 

06.07. - RAK, 
13.07. - VÁHY, 
10.08. - VÁHY, 
17.08. - KOZOROH, 
24.08. - BERAN

LÉČIVÉ POHYBY PRO ŽENU
Čtvrtek 8.30 -10.00 hod. , cena 120,-Kč /1 lekce.
Radostné objevování skrytých možností vlastního těla 
a hledání přirozené síly ženy.Program zahrnuje cvi-
čení a tanec na problematická místa a hudbou se 
dotkneme DUŠE ŽENY.

07. 07. Žena = láska
- Vztah k sobě 
- Vztah k ostatním
- Ženy, které běhaly s vlky
25. 08. - Vyjádřit, co cítím

Akordeonový kvartet ve složení: Petra Břízová, 
Nikola Divoká, Ivan Jeník a Marek Keprta získal 
v ústředním kole soutěže ZUŠ 2. místo. 
Na snímku z Teplic s učitelkou Evou Steffkovou.

Kytarista Jaroslav Rendl získal kromě vítězství 
v ústředním kole soutěže ZUŠ v Mikulově také prven-
ství v prestižní kytarové soutěži Prague Junior Note 
v Praze!


