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DDm                   informuje
Nabízíme	 poslední	 volná	 místa	 na	 dovolenou	 u	
moře:

Španělsko 5. 7. – 16. 7. 2007 
Přímořské	středisko	Oropesa	del	Mar	–	písčité	pláže,	
ubytování	ve	4	lůžkových	apartmánech,	polopenze	v	
restauraci,	doprava	klimatizovaným	autobusem.
Cena	do	12	let	7	700,-	Kč,	ostatní	8	300,-Kč.	
Prohlídky	Barcelony,	Cannes	a	Nice	v	ceně.

chorvatsko 3. 8. – 12. 8. 2007
Podgora,	Makarská	riviéra	–	oblázkové	pláže,	ubyto-
vání	v	apartmánech,	doprava	autobusem.
Cena	do	12	 let	5	600,-	Kč,	ostatní	5	950,-Kč,	s	polo-
penzí	7	450,-	Kč	do	12	let	a	7	800,-	Kč	ostatní.

v případě zájmu obratem kontaktujte 
paní alenu němcovou, telefon 603 208 083. 

Za DDM ANIMO lucie kluková

  RC PohoDA
informace pro rodiče! Letní	 prázdninová	 družina	
se	koná	od	9.7.	do	27.7.	Družina	je	určena	dětem	ve	
věku	6	až	12	let,	denně	od	7.30	do	16.00	hodin.	Cena	
je	 80,-Kč/den	 včetně	 oběda.	 Sdružení	 ve	 spolupráci	
s	Městem	Žamberkem	nově	 rozšiřuje	„Prázdninovou	
družinu“	také	na	měsíc	srpen“.	Termíny	v	srpnu	budou	
upřesněny	na	začátku	června	dle	počtu	zájemců.

hlásit se můžete již nyní na tel. 465 614 555.

jarní burza	
-	Prodej	dětského	oblečení,	hraček,	sportovních	po-
třeb,	těhotenského	oblečení	a	kočárků.	
prodej probíhá od 16. do 18. 4. od 8 – 18 hodin.

25.4. - oslava svátku „den země“ -	od	15	hodin	-	
	 výtvarné	 a	 soutěživé	 odpoledne	 s	 ekologickou	 té-
matikou	pro	rodiče	s	předškolními	dětmi	a	děti	škol-
ního	 věku.	 Vyrábět	 budeme	 ruční	 papír,	 poznávat	
budeme	 všemožné	 přírodniny	 a	 čekají	 na	Vás	 i	 do-
vednostní	soutěže.	Vstup	zdarma.

klub bez klíče
Klub	 bez	 klíče	 je	 nízkoprahové	 zařízení	 pro	 děti	 a	
mládež	(9	-	17	let),	které	poskytuje	zajímavé	volno-
časové	 vyžití	 neorganizovaným	 dětem	 a	 mladým	
lidem.	 Nabízí	 prostor	 pro	 povídání,	 poslech	 hudby,	
hraní	 různých	 her	 -	 společenské	 hry,	 elektronické	
šipky,	 kulečník,	 fotbálek,	 PC,	 stolní	 tenis,	 výtvarné	
aktivity.	Můžete	zde	při	splnění	pravidel	strávit	aktiv-
ně	nebo	pasivně	svůj	volný	čas.	Můžete	kdykoli	přijít	
a	odejít	a	využívat	zdarma	vybavení	klubu.	Klub	bez	
klíče	je	otevřen	každý	školní	den	od	12.00	do	17.45	
hodin.
program klubu bez klíče v dubnu 2007
Každé	pondělí	a	každý	čtvrtek	pořádáme	turnaje	ve	
fotbálku,	šipkách,	kulečníku	a	ve	stolním	tenise.
Do	20.	dubna	je	Klub	uzavřen	-	Jarní	burza
Od	23.	dubna	do	27.	dubna	-	VÝROBA	MAŇÁSKŮ.

 Za RC Pohoda eva chládková

Z gYmNÁZIA
První	máj	se	nám	kvapem	blíží	a	studenti	gymnázia	
se	už	začínají	připravovat	na	majáles.	Nejdřív	je	ale	
nutné	zvolit	nové	vladaře	majálesu.	Letošní	volba	
proběhla	v	gymnáziu	28.	března.	Opět	se	skládala	ze	
tří	disciplín.	První	byla	módní	přehlídka	s	tématem	
„voda“.	Zhlédnout	jsme	mohli	vodu	v	nejrůznějších	
podobách.	 Od	 sněhových	 vloček,	 přes	 Pobřežní	
hlídku	až	po	Voda-fone.	Další	disciplína	nesla	název	
„volná“,	a	to	protože	si	v	ní	každý	nominovaný	pár	
mohl	dělat	volně,	co	chtěl.	Letos	směřovala	převáž-
ná	část	scének	k	tanci	–	 leckdy	velmi	exotickému.	
Porotcům,	 složeným	 z	 ředitele	 gymnázia,	 ředitele	
Fidika,	tří	profesorů	a	čtyř	studentů,	šla	jistě	hlava	
kolem	 z	 poloobnažených	 Hawaianek,	 chřestících	
pozadí	 orientálních	 tanečnic	 nebo	 sice	 zahalené-
ho,	ale	dokonale	synchronizovaného	tance	vítězné	
třídy.	 Následovalo	 finále,	 do	 něhož	 postupovaly	
dva	páry	princů	a	princezen	a	tři	páry	králů	a	krá-
loven.	Soutěžící	měli	za	úkol	hlásit	jako	moderátoři	
televizních	zpráv	ty	nejpikantnější	drby	z	prostředí	
gymnázia.	Z	údivu,	co	se	o	sobě	dozvídají,	nevychá-
zeli	 hlavně	 profesoři.	 Ještě	 je	 třeba	 dodat,	 že	 se	 v	
soutěži	objevil	i	pár	stejného	pohlaví.	Kluci	ze	7.A	nakonec	nebyli	připuštěni	do	finále,	protože	registrované	
partnerství	zatím	v	Žamberku	není	úplně	běžné.	Útěchou	jim	ale	byla	cena	poroty,	která	jim	byla	udělena	za	
největší	aplaus.	
Celé	několikahodinové	klání	nakonec	přineslo	své	ovoce	a	na	královský	trůn	letos	usedli	Karel	Janda	a	Kristý-
na	Langerová	z	5.A.	Princem	a	princeznou	se	stali	Petr	Vencl	a	Pavla	Jandová	ze	4.A.	Vivat!!	A	nyní	již	můžou	
vypuknout	májové	slavnosti,	při	kterých	budou	dne	1.	května	od	10.00	hod.	udělovat	jejich	královská	Veli-
čenstva	poddaným	své	první	audience.	Všichni	jste	srdečně	zváni.

zuzana mimrová, studentka 3.B

gymnázium Žamberk Vás zve na majáles 2007 
- 1. května – masarykovo náměstí

10.00 hod. - studentský průvod (od budovy gymnázia)
10.30 hod. - májová estráda
Program:	dechovka	ZUŠ,	mažoretky	ZŠ	28.října,	taneční	skupina	Neon,	vystoupení	studentů	gymnázia,		
																			PIDILIDI	-	pardubická	folková	skupina.

	ze Školní družiny
	Ve	ŠD	při	ZŠ	28.října	581	se	8.	března	od	16	hodin	konala	zábavná	akce	„super holka, super kluk“.
Po	zahřívacím	slalomu	mezi	kuželkami	kluci	soutěžili	v	přišívání	knoflíků,	přebalování	miminka,	poznávání	
luštěnin	nebo	určování	kuchyňského	nářadí.	Holky	s	vervou	zatloukaly	hřebíky,	 skládaly	baterku	či	 třídily	
matice	a	šrouby.	Děti	s	 rodiči	se	snažili	vytvořit	pokus	smícháním	kyseliny	a	zásady	zvaný	„Pěnící	příšera“.	
Rodiče	bravurně	zvládli	technický	test.	Za	velkou	snahu	děti	dostaly	diplom	a	sladkou	odměnu.	Na	závěr	si	
zazpívaly.	Děkujeme	rodičům,	kteří	přišli	povzbudit	šikovné	děti.

 d. malečková, r. Frimlová, vychovatelky ŠD

sPoRtoVNí gYmNAstIkA Naše závodnice na stupních vítězů !
	V	sobotu	24.	3.	2007	se	v	tělocvičně	gymnázia	v	České	Třebové	uskutečnil	„Okresní	závod	ASPV“	ve	sport.	
gymnastice	žen.	Za	oddíl	gymnastiky	při	DDM	ANIMO	Žamberk	se	zúčastnilo	12	dívek.	A	vedly	si	výtečně	
-	9 si jich přivezlo medaili!	Postup	na	krajský	závod	si	po	velmi	dobrých	výkonech	zajistilo	všech	12	našich	
závodnic!	 Zlato	 si	 po	 výborných	 výkonech	 na	 všech	 nářadích	 zaslouženě	 vybojovaly	Verunka	 Jedličková,	
Žaneta	Pospíšilová	a	dorostenka	Veronika	Pachlová	!	Letos	proběhne	i	Republikové finále v Doubí u Třeboně	a	
naše	gymnastky	mají	po	předvedeném	výkonu	reálnou	šanci	postoupit	i	tam.	Musí	ale	uspět	ve	Svitavách	na	
„Krajském	závodě	ASPV“	14.	4.	07	a	umístit	se	zde	„na	bedně“.	První	tři	postupují	totiž	přímo	na	„republiku“!
výsledky (jen	naše	závodnice):
mladší i. (1998 a mladší)
	 2.	Olšarová	Verunka...................... 34,50
	 6.	Blažková	Sabinka	...................... 33,10
	 7.	Hubálková	Katka....................... 32,85
mladší ii. (1996 – 97)
	 1.	Jedličková	Verunka	.................. 37,15
	 2.	Jansová	Damiánka	................... 34,80
	 3.	Šrolerová	Terezka	..................... 33,60
starší i. (1994 – 95)
	 2.	Krčmářová	Anežka	................... 36,85
starší ii. (1992 – 93)
	 1.	Pospíšilová	Žaneta	................... 36,55
	 2.	Pauková	Eva	............................... 36,20
	 3.	Cábová	Veronika	....................... 34,55
	 4.	Štěpanovičová	Markéta	......... 34,35
dorostenky (91 a starší)
	 1.	Pachlová	Veronika	.................... 36,20
všechny naše dívky postupují !!!

mgr. jan buňata – ved.odd.SG


