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PŘES TŘI HRADY – ze Žampachu.

Nových tras se startem a cílem v zámeckém areálu 
využilo více než 400 registrovaných účastníků. 
Celkový počet registr. účastníků byl více než 3 700. 
Na Žampachu byla zajištěna hudba, občerstvení 
a  zábavný program pro děti. 
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NABÍZÍ MAMINKÁM 
JEŠTĚ NĚKOLIK 
VOLNÝCH MÍST

do naší MŠ pro přijetí dětí 
k předškolnímu vzdělávání
na školní rok 2007 – 2008

Bližší informace Vám podá osobně 
Hana Marešová, ředitelka MŠ

 nebo telefonicky na č. 465 613 405.

ZO SPCCH zve všechny své členy, jejich rodinné 
příslušníky a ostatní spoluobčany na 

ZÁJEZD 
do KUTNÉ HORY a okolí

Odjezd z Masarykova náměstí v Žamberku
19. června 2007 v 6.00 hod. (návrat po 19.00 hod.)

Přihlášky včetně zálohy přijímá od 4.6. do 8.6. 2007
v běžné pracovní době na podatelně MěÚ v Nádraž-
ní ul.833 (bývalá budova pošty) pí Irena Nunová.
Cena: 100,- Kč/člen SPCCH, pro ostatní: 200,-Kč

 Marek Rybár, místopředseda SPCCH Žamberk

Zveme Vás na společnou vycházku
Svaz diabetiků zve své členy a rodinné příslušníky na 
vycházku, která se koná 7. června 2007. 
Sraz účastníků je na Masarykově náměstí v Žamber-
ku ve 14.00 hod. u kašny. Projdeme se Zámeckým 
parkem směrem na zámecký hřbitov. 

 Vondřich Miroslav, předseda ÚO SD Žamberk

Z MUZEA...Z MUZEA...
Žamberské muzeum se v letošním roce zapojilo 
do Festivalu muzejních nocí AMG, který probíhá 
od 18. května do 16. června v 85 městech České 
republiky. Ve večerních hodinách v sobotu 19.5. 
jsme přivítali v expozici, oživené loutkami z mu-
zejních sbírek i současnými vyřezávanými lout-
kami Martina Petra ze Žamberka, 120 malých i 
velkých návštěvníků. Některé zlákala nabídka 
maňáskového divadla Terezky Schlöglové, žá-
kyně ZUŠ P.Ebena. Představení „1x3 pohádky“, 
složené z veršovaných pohádek Františka Hrubí-
na, nastudovala pod vedením učitelky LDO Olgy 

Strnadové. Hlavním programem byl pohádkový muzikál Duo Koza a Vlk, který zaujal svými legračními 
písničkami a texty malé i ty dříve narozené. Skvělé byly i kostýmy a optimistické podání pohádky O ne-
poslušných kůzlátkách. Končilo se Večerníčkem před spaním. Podle ohlasů návštěvníků se 1. žamberská 
muzejní noc z Říše loutek opravdu vydařila. 

 Vlaď ka Šulcová za MM Žamberk

Přijela babička z Ameriky a přivezla nám odpověď na naše otázkyPřijela babička z Ameriky a přivezla nám odpověď na naše otázky
17.5. a 22.5.navštívila naši školu americká „babička“ Dorotka, čestná občanka města Žamberka. Strávila u nás 
deset vyučovacích hodin, kdy nás seznámila pomocí fotografi í se svou rodinou a s jejím životem. Otázky byly 
nekonečné. S překladem nám pomáhaly naše učitelky angličtiny Mgr. Eva Appletauerová, Mgr. Mirka Haupt-
manová, Mgr. Ludmila Smolová, Mgr. Eva Stejskalová a Mgr. Michaela Pachelová.
Názory dětí :

„Beseda mi dala mnoho. Například, že bych se měl začít učit více anglický jazyk. Dále jsem se toho dozvěděl 
mnoho o životě v USA. Bylo to zábavné.“
„Zjistil jsem, že mi v angličtině ještě hodně chybí a jak je znalost jazyka důležitá.“
„Paní Dorotka byla vtipná, příjemná a milá. Měla velmi dobrou náladu, má velmi ráda děti.“
„Návštěva byla naučná.“
„Bylo zajímavé seznámit se s někým z cizí země. Dorotka byla veselá a milá, překonala moje očekávání.“
„Návštěva mne povzbudila k tomu, abych se více učil angličtinu, Dorotka byla velmi sympatická.“
„Při besedě jsem se naučila pár nových slovíček, ale co více, dozvěděla jsem se mnoho nového o Americe.“ 

 Michaela Pachelová, ZŠ 28. října

Žamberská asociace mezinárodních kontaktů 
ŽIFA pořádá v týdnu od 16.7. do 20.7. 2007

KURZ 
ANGLICKÉHO JAZYKA

pro děti i dospělé
Výuka bude probíhat v 2-3 hodinových blocích 

pod vedením zkušených pedagogů.
Dopoledne (9.00-12.00) pro děti 
1. - 3. tříd  4. - 6. tříd,  7. - 9. tříd

Odpoledne (18.00-20.00) pro mládež a dospělé, 
kteří budou rozděleni dle stupně pokročilosti na  
„falešné“ začátečníky (1.-5. lekce uč. Headway 
Elementary), mírně pokročilé (1.-10.lekce Head-
way Elementary), středně pokročilé (celá učebni-
ce Headway Elementary), pokročilé 
Předpokládaná cena kurzu je 600,- Kč.

Prosím zájemce o zaslání písemných přihlášek na 
internetovou adresu simon@orlicko.cz 

nebo na adresu J.Fialová, Polsko 1384, Žamberk.
Na přihlášku uveďte jméno, adresu,e-mail, 

tel. kontakt, věk a již získané vědomosti angličtiny. 

Své případné dotazy volejte 
na tel. 608 630 670, 465 612 976.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 30. 6. 2006 ! 
 Za ŽIFA J.Fialová


