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Vyzkoušeli jsme za Vás … Vyzkoušeli jsme za Vás … 
Projekt – Tetrapaky Projekt – Tetrapaky 
Již v březnu letošního roku se žáci ze 4.A třídy ZŠ 28.října 581 v 
Žamberku zapojili do testovacího projektu, aby zjistili množství a 
váhu nápojových kartonů, které se vejde do jednoho oranžového 
pytle. Děti přinesly různé druhy nápojových kartonů – tetrapaků 
– od mléka, mléčných výrobků, ovocných šťáv a džusů. Nápojový-
mi krabicemi v nesmáčknuté velikosti plnily oranžové pytle. Použily 
stejné, které také obdržely v nedávné době žamberské domácnosti 
z rodinných domů. V průběhu projektu, při kontrolách se počítalo, 
vážilo, fotilo a všechny údaje se pečlivě zapisovaly pod starostlivým 
dohledem paní učitelky Mgr. Aleny Dorčincové.
Výsledek: Za jeden měsíc děti přinesly celkem 171 ks nápojových 
kartonů, které vážily 5,4 kg. Při nesmáčknutých krabicích naplnily 
celkem 4 oranžové pytle a další z jedné poloviny. Po sešlapání a 
zmenšení objemu se nápojové kartony vešly do 2 pytlů.
Závěr: Sešlapáním a zmenšením objemu sbíraných nápojových kartonů je oranžový, plastový pytel lépe 
využit. Do jednoho pytle se vejde minimálně 85 ks sešlapaných nápojových kartonů, což je více než dvoj-
násobné množství původního počtu. Pokud se u kartonů po vyprázdnění nezmenší objem, vejde se jich do 
pytle jen 37 kusů a zbytek je pouze vzduch. 
Lepší využití zaplněnosti pytle neklade takové nároky na skladování po vyprázdnění obalů a váha pro mani-
pulaci je stále přijatelná.

Žáci 4.A třídy ZŠ 28.října 581 v Žamberku a  Bc. Alena Hovádková, MěÚ Žamberk

Dechovka na konci školního rokuDechovka na konci školního roku
Perný závěr školního roku má de-
chovka s dirigentem Ladislavem Tyrnerem. Od květ-
nového zájezdu do Senftenbergu (BRD) si oddechla 
jen jeden týden. Na začátku června začala šňůru vy-
stoupení o každém víkendu.Od festivalu dechovek v 
Thumu (BRD) přes letní taneční festival, oslavy 550. 
výročí Jednoty bratrské v Kunvaldu až po Svátky dře-
va na žamberském zámku.

----
Poslední - už vlastně prázdninový - červnový víkend 
odjela skupina nejzkušenějších do německého Met-
tlachu na práci orchestru příchozích. Děkujeme všem 
a přejeme zasloužený prázdninový odpočinek !

----
Vážení rodiče, děkujeme vám za celoroční spolupráci, 

pomoc a pochopení. Doufáme, že se nám podařilo s vašimi dětmi zase urazit kus cesty za uměním, radostí a 
bohatším životem. Celoroční snažení nás i žáků a více než 110 veřejných akcí o tom snad svědčí.

Přejeme vám hezké léto a slunnou dovolenou !
----

Všechny žáky už teď zveme na slavnostní zahájení, které bude v hudebním oboru v pondělí 3.9.2007 
ve 13.00 v komorním sále. V ostatních oborech je zahájení rovněž v prvním zářijovém týdnu.
Nově zapsaní žáci do přípravné hudební výchovy začínají slavnostním zahájením v úterý 11. září 2007 
ve 13.00 také v sále školy.

Kolektiv všech učitelů a zaměstnanců ZUŠ Petra Ebena Žamberk

Brazil Weekend II.Brazil Weekend II.
Je to již rok, co se v našem městečku konala akce pod 
názvem Capoeira & Samba Workshop. Letos v květnu 
jsme v Žamberku pořádali Brazil Weekend II. Během 
tohoto víkendu se konal výukový seminář latinsko-
amerického tance SAMBA pod vedením rodilého 
Brazilce Viníciuse. Dále pak probíhal výukový semi-
nář CAPOEIRY, což je brazilské bojové umění s prvky 
tance, které se můžete učit i během celého roku v 
Žamberku. Instruktory nebyl nikdo jiný, než nejlepší 
čeští instruktoři z Liberce (Graduado Robocop) a No-
vého Jičína (Graduado Big Baby a Graduado Indio). 
Jako třešnička na dortu byla Přehlídka bojových 
umění 2007, na které bylo možno vidět Shaolin, Tai-
tji, Muay-thai, Capoeiru, Orientální tance v podání Markéty Matějčíkové, Aerobic od pí uč. Dorčincové, Radek 
Maxa s přítelkyní nám ukázali Japonské Yamaue Ryu Aiki Jutsu a další. 
Celkem jsme měli na seminářích 60 účastníků a diváků, kteří se přišli podívat na Přehlídku bojových umě-
ní 2007 bylo něco okolo 130. Za uspořádání této akce bych velice rád poděkoval hlavně Městu Žamberku 
a Pardubickému kraji, které přispěly nemalou částkou,a dále zejména:p.Jiřímu Lesákovi; fi rmě Staps s.r.o.; 
Tessuti Sport s.r.o.; Michalu Celarovi; Ivaně Motlové; Jiřímu Urbanovi; fě Živa a.s.; GAF s.r.o.; Vispo s.r.o.; TJ 
SOKOL Žamberk (ubytování účastníků) a Občanskému sdružení ProJunior, které celou akci zaštítilo. Na závěr 
bych velice rád poděkoval fi rmě Ľudovít Müller – MOVOZ za pomoc při organizaci a shánění fi nančních 
prostředků. Doufám, že se všem na akci líbilo, a těšíme se na Vás na dalším, v pořadí již třetím ročníků Brazil 
Weekendu zase za rok.

David „Jeshter“ Müller, ABADÁ Capoeira Žamberk

RYBENSKÉ RYBENSKÉ 
HUDEBNÍ LÉTO HUDEBNÍ LÉTO 

pod záštitou Společnosti Jana Masaryka 
- IX.ročník

ve dnech 1.7.- 29.7.2007.ve dnech 1.7.- 29.7.2007.
Prodej vstupenek v Rybné nad Zdobnicí hodinu 

před koncertem v místě konání. 
Změna programu vyhrazena

ZAHAJOVACÍ KONCERT
1. července v 15 hod. 

– kostel sv. Jakuba v Rybné n.Z.
Koncert je věnován životnímu jubileu hudebního 

skladatele Jiřího Strejce
Účinkují:

Gabriela Vránová –recitace, Pěvecký sbor 
Akademického gymnázia v Praze, Petr Hostinský 

– varhany, Petr Hlavatý –sbormistr
Vstupné: 100,-Kč

Od 17.00 hod. v kostele sv.Jakuba mše svatá, 
celebruje 

Mons.ThLic.Karel Otčenášek, 
arcibiskup.

KOMORNÍ KONCERT
8. července v 15 hod. 

– kostel sv. Jakuba v Rybné n.Z.
Účinkují: 

Smyčcové kvarteto pardubické konzervatoře, 
Umělecký vedoucí a průvodní slovo prof. Jiří 

Kuchválek
Vstupné: 80,-Kč

Od 17.00 hod.v kostele sv.Jakuba mše svatá, 
celebruje 

Mgr.Oldřich Kučera, 
administrátor farnosti Žamberk.

POPULÁRNÍ KONCERT
15. července v 15 hod. 

– sál motorestu v Rybné n.Z.
SLAVNÉ OPERETNÍ MELODIE

Účinkují: 
Danuše Marková, soprán, Josef Línek, tenor,Vladi-

mír Kotek, elektorofonické nástroje
Vstupné: 80,- Kč

Od 17.00 hod.v kostele sv.Jakuba mše svatá

KOMORNÍ KONCERT
22. července v 15 hod. 

– kostel sv.Jakuba v Rybné n.Z.
Mimořádný koncert laureátů ústředních kol 

soutěží Základních uměleckých škol
Účinkují:

Klarinetové trio ZUŠ v Týništi nad Orlicí, Pavel 
Zemen, Pavel Plašil, Vojtěch Hájek

Vstupné: 80,- Kč
Od 17.00 hod.v kostele sv. Jakuba mše svatá, 

celebruje ICLic. Miloslav Šiff el, 
kanovník katedrální kapituly.

ZÁVĚREČNÝ KONCERT
29. července v 15 hod. 

– kostel sv. Jakuba v Rybné n.Z.
Mimořádný koncert

Účinkují:
Radovan Lukavský – recitace, Lucie Mlynářová 
– soprán, Markéta Štefíániková – alt, Vladimír 

Okénko –tenor, Petr Hlavatý –bas, Petr Hostinský 
– varhany.

Vstupné: 150,- Kč
Od 17.00 hod.v kostele sv.Jakuba 

poutní mše svatá, 
celebruje Mons.ThLic.Dominik DUKA, 

sídelní arcibiskup královéhradecký.


