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Absolventský koncert? 
Vydařená hudební hostina!

Kdo přišel v pátek 28. dubna večer do komorního 
sálu ZUŠ Petra Ebena Žamberk, určitě nelitoval ani 
chvíli:
� vydařené muzikantské výkony čtyř absolventů II. 
stupně hudebního oboru z flétnové třídy Věry Fo-
glové � pestrá dramaturgie obsahující hlavní chod, 
přílohy a desert s několika překvapeními � kvalita, 
humor, ale i trocha dojetí � nabitý sál včetně pří-
stavků, mnoho vítaných spolužáků hlavních aktérů 
� po koncertě slibovaný raut, který dokončil zdařilé 
dílo. A pachatelé? Pavlína Keprtová, Pavlína Kum-
poštová, Johana Vaňousová a Jaroslav Moravec.
S posilou Jany Cabalkové v Quartetu a mnoha po-
mocníky v části příkrmové.Vše od počátku vymysle-
li, připravili a zorganizovali, o vše se postarali. Bude 
po nich smutno, nejen ve třídě Věry Foglové, ale i ve 
škole!                   Šťastný start! 

PhDr. Hana Chvátilová, ředitelka

Soutěžní vrcholy
Dva zástupci hudebního oboru, kteří prošli sou-
těžním sítem až do ústředního kola, udělali škole a 
Žamberku čest. Andulka Rendlová svým 3. mís-
tem v I. kategorii hry na trubku (mezi samými 
kluky) a Honza Toman 2. místem ve IV. kategorii 
hry na tenor. Také Terezka Schlöglová a Anička 
Štěpánková šířily slávu školy a města, tentokrát 
však na vlnách recitace. Obě postoupily do národ-
ního kola recitačních soutěží, v případě Aničky je to 
Wolkrův Prostějov. Protože se na těchto přehlídkách 
místa neudělují, už dnes i jim mohu poděkovat.
Jen oni, jejich učitelé (Richard Heckenberger, 
Ladislav Tyrner a Olga Strnadová) a jejich rodiče 
vědí, kolik je za tímto konstatováním práce. Ostat-
ně, kdo z vás se někdy ve svém oboru přiblížil abso-
lutní špičce, ví, o čem mluvím. Proto blahopřeji za 
nás všechny ve škole a snad i za všechny Žambe-
rany a děkuji za vzornou reprezentaci.

Do Pardubic za perníkem a za krajkami
Věřte nevěřte, Pardubice se mohou chlubit nejen dostihy a chutným perníkem, ale také šikovnými krajkář-
kami. O tom se mohla v sobotu 22. dubna přesvědčit děvčata ze ZUŠ P. Ebena, která navštěvují výtvarný 
obor paličkování krajek. Letošní 
krajkářská přástva byla výjezdní. 
Zvuk dřevěných paliček se tento-
krát rozléhal v Senior centru a mezi 
80 krajkářkami z celé republiky 
bylo nad herdulkami s našpendle-
nými podvinky co obdivovat. Vy-
staveny byly nejen současné práce, 
ale i poklady z půdy zhotovené ru-
kama našich babiček a prababiček. 
Dříve se paličkovalo téměř v každé 
domácnosti, dnes je možné naučit 
se toto staré řemeslo v žamberské 
ZUŠ pod vedením pí učitelky Ma-
rie Poludové. Určitě při zápisu v 
září přivítá nové zájemkyně, malé 
i ty dospělé, které už školním lavi-
cím odrostly. Kdo jednou kouzlu 
paličkované krajky propadne, po 
čase se (možná) nezalekne ani 120 
párů paliček na jedné herduli, kterou si mohli návštěvníci přástvy i všechny krajkářky s údivem prohléd-
nout... A mimochodem, pardubické perníčky a další dobrůtky chutnaly skvěle, proto děkujeme za pozvání a 
vzornou organizaci a za rok na další přástvě na shledanou! 

Vlaďka Šulcová

Ze SOU obchodu, řemesel a služeb Ze SOU obchodu, řemesel a služeb 
Postoupil do republikového finále!

Stanislav Šroller, žák 3. ročníku oboru instalatér ze Středního odborného učiliště obchodu, řemesel a slu-
žeb v Žamberku, se koncem měsíce března 2006 kvalifikoval z krajského kola, které se konalo v Pardubicích, 
do celostátního finále, které se uskuteční 25. - 28. dubna 2006 na stavebním veletrhu v Brně.
Soutěžící prokazovali své teoretické znalosti nejen formou testu, ale i praktické dovednosti ve svařování 
plastu, oceli a připojení otopného tělesa. Standa Šroller v tomto náročném, ale perspektivním oboru si v 
nich vedl velmi dobře a ve finále bude zastupovat Pardubický kraj.
Cech topenářů a instalatérů ČR uspořádal na středním odborném učilišti obchodu, řemesel a služeb v Žam-
berku krajské kolo za Pardubický a Královéhradecký kraj ve vědomostní olympiádě instalatérů a také zde 
si skvěle vedl Stanislav Šroller a v konkurenci 10 nejlepších žáků ze dvou krajů obsadil 2. místo. Ředitel 
soutěže Jan Hladík z CTI Brno konstatoval velmi dobrou připravenost budoucích odborníků tohoto oboru, 
kteří museli správně odpovědět na 60 otázek náhodně vybraných počítačem.

Za SOU obchodu, řemesel a služeb Ing. Petr Stejskal 

O NEJKRO NEJKRÁÁSNSNĚĚJJŠÍ ŠÍ 
VELIKONOVELIKONOČČNNÍ Í 
KLOBOUKKLOBOUK
V dubnu 2006 proběhla v naší ŠD vý-
tvarná soutěž pro děti a jejich šikovné 
rodiče. Úkolem bylo vyrobit různými 
výtvarnými technikami ten nejzají-
mavější velikonoční klobouk. Fanta-
zii jsme meze nekladly, každý mohl 
vytvořit jeden vlastní originál. A tak 
se nám sešlo dvanáct překrásných klo-
bouků, které hýřily pestrými barvami 
a nádhernými ozdobami.
Naši malí tvůrci předvedli své klobou-
ky na módní přehlídce ve ŠD, kde byli 
vyhodnoceni ti nejlepší módní návrhá-
ři. Byli odměněni především praktic-
kými dárky, které jim poskytnou další 
inspiraci pro jejich tvorbu.
Vítězku M.Stejskalovou 3.B vybrala 
porota dětí ŠD. Nelehký úkol měla 
porota devíti paní učitelek, které 
spravedlivě rozhodly, že 1.místo patří 
K.Charvátové 3.A, 2. L.Dostálové 2.A, 
3. L.Dostálovi 1.B.Máme radost z na-
šich soutěžících i z jejich kloboučků a 
doufáme, že za rok jich bude mnohem 
více. Klobouky můžete vidět vystavené 
v Městské knihovně a také na www.za-
mberk-city.cz/zs28rijna.

Vychovatelky ŠD při ZŠ 581

Dodatek - Johana Vaňousová, tentokrát jako žáky-
ně Olgy Strnadové v literárně-dramatickém oboru, 
byla přijata na první pokus ke studiu herectví na 
pražské DAMU – katedře alternativního a loutko-
vého divadla.

I to je úspěch, i to je reklama. Gratuluji !
PhDr. Hana Chvátilová,ředitelka školy


