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      V úterý 3. 4. 2007 se koná 
 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
v Mateřské škole Čtyřlístek, Žamberk 

v době od 9.30 hod. do 16.30 hod.
Srdečně zveme veřejnost i všechny rodiče 

na prohlídku naší školky. Dále nabízíme všem 
maminkám dětí předškolního věku možnost, 
aby přišly kdykoliv se svými dětmi mezi nás, 

pohrály si s námi, zacvičily a zazpívaly, 
poznaly tak nové kamarády a paní učitelky.

Těšíme se na Vaši návštěvu. 
Kolektiv MŠ Čtyřlístek

   HRAJEME SI 
  VE SLUNÍČKU 

v úterý 10. 4. 2007 od 6.30 hod. do 16.00 hod. 
Zveme k návštěvě všechny, kteří chtějí vědět, 

co celý den děláme v naší MŠ Sluníčko, Žamberk.
za celý kolektiv Blanka Reková, ředitelka MŠ

 RC POHODA RC POHODA
Občanské sdružení CEMA Žamberk připravuje:

 3. - 4. dubna, 8 - 17 hodin
 VELIKONOČNÍ VÝSTAVA 
 v prostorách Rodinného centra Pohoda

 4. dubna, od 15.30 hodin
 1.schůzka - „SETKÁNÍ DVOJČAT“ - předávání 
zkušeností, rad a oblečení maminkám s dětmi

 5. - 6. dubna - JARNÍ PRÁZDNINY - otevřen Klub 
bez klíče pro děti od 8 do 17 let od 9 do 16 hodin 
(Po dobu konání jarní výstavy a burzy bude Klub 
zcela uzavřen)

   

JARNÍ BURZA 
Výběr  11.4.- 13.4. 8 – 18 hod. 
Prodej  16.4.- 18.4. 8 – 18 hod.
Výdej  20.4. 8 – 18 hod.

Do prodeje přijímáme pouze čisté a zachovalé jar-
ní a letní dětské, chlapecké a dívčí oblečení, obuv, 
sportovní potřeby, těhotenské oblečení, hračky. 
Oblečení pro dospělé se nepřijímá! Manipulační 
poplatek za každý vybraný kus je 2,-Kč. 
Při prodeji velký výběr vždy více než tří tisíc kusů 
vybraných věcí. Velké věci jako kočárky apod. do 
prodeje přijímáme pouze po dohodě, či lze u nás 
vystavit inzerát i s fotografií. Cena inzerce 20,-Kč/1 
měsíc. Bližší informace na tel. čísle 465 614 555. 
Věci do Charity nevybíráme! 

Za RC POHODA Klára Brejtrová

  Z našich škol  Z našich škol
Mateřská škola Čtyřlístek, Žamberk 
Mateřská škola Sluníčko, Žamberk 

vyhlašují zápis dětí 
k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách

na školní rok 2007-2008 
Zápis se koná na obou MŠ ve stejných termínech

 ve středu 11. a 18. dubna 2007 
 vždy od 10.00 hod. do 13.00 hod. 
Bližší informace o zápisu poskytne:

 Hana Marešová, ředitelka MŠ Čtyřlístek,
 tel. 465 613 405

 Blanka Reková, ředitelka MŠ Sluníčko,
 tel. 465 614 463

DDM                  informuje Prázdninové výtvarné dílnyPrázdninové výtvarné dílny
konané pod záštitou programů kulturních aktivit 
Pardubického kraje, tentokrát v Kunvaldě v Orlic-
kých horách.

Z POHÁDKY DO POHÁDKY 
ANEB S FANTAZIÍ TAM A ZPÁTKY
 1.7. - 10.7. 2007, od 8–14 let

 Technika výroby pohádkové loutky 
 Pohádkový kostým na módní přehlídku 
 Dramatizace pohádky na vernisáž
 Výroba kulis - technikou malby na textil, papír 

 a netkanou textilii
 Technika výroby ručního papíru + plastický ob-
raz v rámu a socha

 Setkání s herci dvou divadelních agentur 
 a zhlédnutí jejich představení

 Hry, soutěže, výlety 
 Rytířský turnaj skupiny krále Jana

S AJURVÉDOU DO KUNVALDU
13.7. - 21.7. 2007, od 15–99 let

 Kurz jógy s předním českým jogínem a indolo-
gem Jaroslavem Waldhansem

 Praktické ukázky a ochutnávky indické vegeta-
riánské kuchyně

 Čajový obřad, cestopisný film, výstava fotogra-
fií z Indie

 Textilní a tiskařské techniky na bavlnu a len
 Malba na hedvábné polštáře a šály 
 Výroba skleněných vitrážových šperků 
 Technika výroby ručního papíru + plastický ob-
raz v rámu a socha

 Dramatizace četby 

VÝTVARNÁ DÍLNA „PO INDIÁNSKU“
24.7. - 31.7. 2007, od 8–99 let

 Vosková technika použitá při tvorbě textilní 
houpací sítě

 Polštář jako bytový doplněk
 Keramika – indiánské sošky
 Zahradní lampy s dekorací skla
 Drátkované šperky
 Výroba indiánského lapače snů
 Dekorace závěsného stínidla
 Hry, soutěže, výlety
 Cestopisná přednáška o expedici místních ces-
tovatelů z Ekvádoru

Cena: 3 390,- Kč, v ceně je zahrnuto:
materiál účastníka kurzu, ubytování, stravování, 
pitný režim,lektorné, přednášky, představení, výlet

Ubytování: v turistické ubytovně ZŠ Kunvald

Žádosti o přihlášky a podrobné informace: 
Jana Gajdošová, tel.: 731 572 784, Helvíkovice - Hou-
kov 3, 564 01 Žamberk, jana.gajdos@centrum.cz, 
Monika Jindrová, tel: 731 843 843, Kunvald 250, 561 
81 Kunvald v O.h., monikajindrova@centrum.cz 

PLAVÁNÍ pro předškolní i školní děti
Termín: 13.4. – 15.6.2007

 výuka základního plaveckého způsobu prsa, 
popř. znak a kraul 

 kondiční plavání i pro dospělé 
 každý pátek odpoledne v KPB Vysoké Mýto 
 odjezd v 15.20 hod.od MŠ na nám.G. Knopa, sraz 
v 15.10 hod. 

 návrat v 19.30 hodin, cena: 800,- Kč
 zápis do kurzu do 11.4.2007, a to v DDM ANI-
MO Žamberk (tel. 465 611 666, 603 876 667) 
nebo u pana Sobotky (tel.606 427 760)

 minimální počet účastníků – 36 (jinak nebude 
kurz zahájen)

PROGRAM NA VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
Čtvrtek 5.4.2007 - VELIKONOČNÍ ANIMO (celo-
denní program pro všechny děti od 7 let i juniory, 
kteří se o prázdninách nechtějí nudit) NABÍZÍME 
DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU:
08.00 – 10.00 Výtvarná dílna PLETENÁ PTAČÍ 
KLÍCKA - výroba velikonoční dekorace z vrbových 
proutků (naučíš se techniku pletení košíků!) S se-
bou: ostrý nůž a drobné velikonoční dekorace (pe-
říčka, skořápky, vyfouklá vajíčka, mašle, kuřátka,…) 
– cena 40,- Kč 
09.00 – 11.00 Deskové hry (moderní společenské 
hry)- Želvičky, Niagara, Carcassone, 6 bere, Trans 
america, Niagara, Jungle speed,… (vysvětlení pra-
videl a strategie) - vstup 10,- Kč
10.00 – 11.00 Výtvarná dílna TAŠTIČKY NA VE-
LIKONOČNÍ KOLEDU - s sebou: jednobarevné 
papírové dárkové taštičky, velikonoční dekorace a 
přírodniny – cena 20,- Kč
12.30 – 14.00 Filmania – ZA PLOTEM - veselý ani-
movaný film o zvířátkách ve víru civilizace – vstup-
né 10,- Kč
08.00 – 14.00 PC KLUB – přístup na internet, síťové 
hry -10,-Kč/hod.
• Zvýhodněné celodenní vstupné: 70,- Kč (zahrnuje 

vstup na všechny aktivity)
• Můžeš přijít jen na to, co Tě zajímá, nebo zůstat od 

rána do odpoledne
• Pokud budeš s námi celý den: s sebou svačinu, pití, 

popř. objednaný oběd v jídelně 
Pátek 6.4.2007 DOPOLEDNÍ PROGRAM 
08.30 – 15.00 PC Klub – přístup na internet, síťové 
hry - 10,- Kč/hod.
ODPOLEDNÍ PROGRAM
Dětská velikonoční diskotéka 
pro děti do 12 let – soutěže a losování vstupenek o 
ceny, 13.00 – 15.00 diskoklub TOBOGÁN (u koupa-
liště), vstupné 20,- Kč
Junior diskotéka 
pro mládež od 13 do 18 let – výborná muzika, loso-
vání vstupenek 
15.00 – 18.00 diskoklub TOBOGÁN (u koupaliště), 
vstupné 30,- Kč

 Za DDM ANIMO Žamberk Lucie Kluková

N A B Í D K A  A B S O LV E N T Ů 
ODBORNÉ UČILIŠTĚ A PRAKTICKÁ ŠKOLA, 

ŽAMBERK, TYRŠOVA 214
oznamuje organizacím, firmám a podnikatelům, 
že v červnu 2007 ukončí na škole studium žáci ná-
sledujících 3letých oborů s výučním listem:

 Řeznické a uzenářské práce
 Kuchařské práce
 Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních 
 Pečovatelské práce
 Zednické práce
 Šití oděvů

V případě zájmu o absolventy 
kontaktujte školu.

Telefon: 465 614 472, 
nebo na e-mail: oups@zamberk-city.cz

Touto nabídkou chce škola pomoci svým absol-
ventům při jejich uplatnění na trhu práce. 

 Mgr. František Martykán, zást.řed.školy

Ze ZŠ 28. října 581Ze ZŠ 28. října 581
OKRESNÍ KOLA OLYMPIÁD

Každý rok se naši žáci připravují na několik olympi-
ád. Na základě umístění ve školních kolech postu-
pují do okresního kola většinou dva soutěžící.
Dějepisné olympiády 13. února 2007 se zúčastnila 
Renáta Papcunová z 9. B a Monika Křenová z 9. A. 
Renáta se umístila na 2. místě a postupuje do kraj-
ského, které proběhne 20. března 2007.
Olympiáda v anglickém jazyce se uskutečnila 20. 
února 2007. Jan Sokolov z 9. A zvítězil ve starší ka-
tegorii a bude nás reprezentovat 14. března 2007 v 
krajském kole . V mladší kategorii obsadila 3. místo 
Petra Kalousová ze 6. A.
Umístění našich žáků je o to cennější, že soutěží se 
studenty víceletých gymnázií.
  Mgr. Irena Korábová, ZŠ 28. října 581, Žamberk


