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ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 
v ZUŠ Petra Ebena Žamberk

HUDEBNÍ OBOR 
- čtvrtek 1. září 2005 ve 13.00 hod. v sále ZUŠ

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR 
- čtvrtek 1. září 2005 ve 14.00 hod. v učebně LDO

TANEČNÍ OBOR 
- pátek 2. září 2005 od 13.00 hod. v tanečním sále

PALIČKOVÁNÍ 
- pondělí 5. září 2005 od 15.00 hod. v učebně krajkářek

VÝTVARNÝ OBOR 
- úterý 6. září 2005 od 15.00 hod. v učebně „U Pešanů“

V těchto dnech probíhá také zápis nových žáků, 
které k nám srdečně zveme !

PŘEKVAPENÍ 
NA LOUTKÁŘSKÉ SCÉNĚ! 
Senzace letoSenzace letoššnní í LoutkLoutkářářskské é Chrudimi! Chrudimi! 

Jedno zJedno z  nejlepnejlepšíších loutkch loutkářářskskýých ch 
ppřředstavenedstavení í roku!roku!

A ODKUD SE VZALO? 
NO PŘECE – ZE ŽAMBERKA! 

Tato hodnocení patří představení „Vojna s 
Turkem“, které v loňském školním roce připravila 
Johanka Vaňousová spolu s učitelkou LDO Olgou 
Strnadovou.

Dvě kramářské písničky s vtipným dovětkem, 
zpracované s nebývalou nápaditostí, humorem a 
výtvarným kumštem. Však za ně Olga Strnadová 
dostala oprávněné ocenění. Stejně jako Johanka 
coby jediná aktérka představení, která bravurně 
zvládá všechny finesy perfektně vystavěného 
kusu. 
A tak porota na Loutkářské Chrudimi v červenci 
nejen žasla, oceňovala, ale i pověřila Johanku šesti 
vystoupeními na srpnovém špičkovém setkání 
divadelních amatérů – na Jiráskově Hronově. 
A na podzim budou Turci bojovat i na pražské 
prestižní přehlídce amatérského a profesionálního 
loutkového divadla Přelet nad loutkářským 
hnízdem.
Sáhnout si na absolutní špičku ve svém oboru 
není nikdy lehké. Ale velmi lehce musí vypadat 
výsledek, přestože je provázen spoustou dřiny. O 
tom by mohly Johanka s Olgou vyprávět!
Díky za tu lehkost a za to, že se Žamberk a naše 
ZUŠ zase objevily v souvislosti s něčím velmi 
kvalitním.

 PhDr. Hana Chvátilová, 
ředitelka ZUŠ Petra Ebena Žamberk

BBĚĚH TERRYHO FOXE V H TERRYHO FOXE V ŽŽAMBERKUAMBERKU
ZŠ 28.října, Město Žamberk a Fidiko uspořádaly ve čtvrtek 23. 6. 
2005 9. ročník Běhu Terryho Foxe se startem a cílem u divadla 
Prokopa Diviše. 362 aktivních účastníků podpořilo myšlenku boje 
proti rakovině a částkou 13 718,- Kč přispělo na výzkum příčin této 
nemoci. Také doprovodný program a vystoupení hostů z Prahy se 
vydařil. Změna místa a celé zaměření této akci pomohlo.V příštím 
roce budeme moci doprovodný program vylepšit a jistě přijde více 
účastníků BTF.

Za organizátory BTF Mgr .Jaroslav Hájek

NOVÁ FORMA PODPORY DOMU NA PŮLI CESTY: DÁRCOVSKÉ SMS ZPRÁVY!
Pardubický Dům na půli cesty, který je zařízením občanského sdružení Klub hurá kamarád a sídlí v 
areálu bývalých jeslí v Jungmannově ulici, nabízí od středy 1. června novou formu podpory – dárcovské 
SMS zprávy. Pokud chcete podpořit činnost pardubického Domu na půli cesty, odešlete dárcovskou 
SMS zprávu v hodnotě 30 korun ve tvaru DMS HURAKAMARAD na číslo 87777 (stejné pro všechny 
mobilní operátory). Příjemci vaší pomoci pak obdrží nejméně 27 korun. 
Z finančních prostředků získaných prostřednictvím dárcovských SMS zpráv bude Dům na půli cesty 
pokrývat své provozní náklady (mzdy, vodné, stočné, energie, spoje atd.). Část výtěžku poputuje také na 
zpříjemnění prostředí, ve kterém klienti Domu na půli cesty žijí.
Dům na půli cesty je zařízení poskytující dočasné bydlení a následnou péči mladým lidem ve věku 18 až 
25 let, kteří musejí opustit dětský domov nebo se v tomto věku ze závažných důvodů ocitají mimo rodinu. 
Tito mladí lidé zůstávají často doslova na ulici bez rodiny, finančních prostředků a zaměstnání. Smyslem 
pobytu je jejich postupné začlenění do společnosti.

Více informací: David Matýsek, Klub hurá kamarád - ředitel
Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice

tel.: 46 65 101 61, mobil: 603 809 522, e-mail: david.matysek@khk.cz  http://www.khk.cz

PETRA EBENA

Vojna s Turkem

ROZVRH CVIROZVRH CVIČČEBNEBNÍÍCH HODIN CH HODIN 
FIT STUDIO FIT STUDIO ŠÁŠÁRKARKA

Po 16. 00 hod. junior aerobic 6.-9. třída
 17. 00 hod. lehké kondiční cvičení
 18. 15 hod. aerobic
 19. 30 hod. aerobic  
Út 14. 45 hod. pohybová výchova 1.-3.třída
 15. 45 hod. cvičení předšk. dětí 
   (Myšután a spol.)
 17. 00 hod. lehké kondiční cvičení
 18. 15 hod. TAIBO
 19. 30 hod. aerobic  
St 16. 00 hod. NEON
 18. 00 hod. aerobic
 19. 15 hod. POWER YOGA
Čt 15.00 hod. junior aerobic 2.- 4. třída
 16.00 hod. junior aerobic 3.-5. třída
 17.00 hod. lehké kondiční cvičení
 18. 15 hod. aerobic
 19. 30 hod. orientální tance 
Pá 14.00 hod. aerobic 6.-9. třída
 15 – 18.00 hod. NEON
 18.00 hod. aerobic

Zahájení provozu 5. 9. 2005
Informace: 465 611 936, 777 723 224

OZDRAVNÝ POBYT – REKONDICE
Základní organizace Svazu postižených 

civilizačními chorobami v Žamberku pořádá 
ve dnech 5.-10.září 2005 

REKONDICI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH 
v Deštné nad Orlicí.

Cena pro členy je 1 550,-Kč, 
přihlášky přijímá do 18.8.2005

 pí Miroslava Tomanová, 
Pod Karlovicemi 1243 Žamberk.

 Vondřich Miroslav, předseda ZO SPCCH

Provoz RC Pohoda je o prázdninách omezen. 
Pro děti s rodiči je otevřeno každou středu dopo-
ledne od 8.30 do 11.30 hodin. 
Od 1. září 2005 bude opět plně otevřeno a celo-
ročně středeční dopoledne bude nově vyhrazeno 
pro maminky batolat a nemluvňat a pro nastávající 
maminky. Pro ně v září připravujeme kurz vázání 
šátků. Termín a bližší informace upřesníme v příš-
tím čísle ŽL. 
Pohodové prázdniny přeje POHODA. 

Eva Chládková


