
Žamberské listy14 www.zamberk.cz

ČMMJ – OMS Ústí n. O.ČMMJ – OMS Ústí n. O.
O ZLATOU SRNČÍ TROFEJ

Českomoravská myslivecká jednota, okresní mysli-
vecký spolek v Ústí nad Orlicí vyhlašuje vědomostní 
soutěž dětí a zve na 35.ročník soutěže o „Zlatou srnčí 
trofej“.  Pořádáním soutěže bylo pověřeno myslivec-
ké sdružení Hůrka Žamberk. Záštitu nad soutěží pře-
vzal starosta města pan Mgr.Tomáš Kalous.

Místem konání soutěže je 
myslivecká chata Pod Suticí v Žamberku, 

na soutoku Rokytenky a Divoké Orlice 
26. května 2007.

SOUTĚŽ JE OTEVŘENÁ PRO DĚTI DO 15 LET VĚKU.

Kategorie:  A – děti do 5.ročníku ZŠ
 B – děti 6. - 9.ročníků ZŠ
Registrace: do 8.30 hod.
08.30 - 09.00 hod. – nástup, zahájení,rozlosování
09.00 – 09.30 hod. – kynologie
09.30 – 11.00 hod.- test skupina A, stezka sk.B
11.00 – 12.30 hod. - test skupina B, stezka sk.A
12.30 – 13.30 hod. - oběd
13.30 hod. – nastup, vyhodnocení
Časový rozvrh mimo zahájení je orientační.
Soutěžit ve střelbě se bude průběžně.
Vezměte s sebou: psací potřeby a vhodné oblečení 
pro nepřízeň počasí. 
Vozidla parkujte na parkovišti před mostem přes 
Divokou Orlici.

 Na příjemně prožitý den se s Vámi těší za pořadatele.
Ing. Eduard Vodrážka, ředitel soutěže

A PŘIŠEL I ANDERSENA PŘIŠEL I ANDERSEN
Po roce nás opět čekalo velké NOCOVÁNÍ 
S ANDERSENEM v ZŠ 581. Pro děti byl připra-
vený pestrý program , plný úkolů a soutěží.
V městské knihovně nás přivítala paní ředi-
telka. Seznámila děti s životem a dílem H. Ch. 
Andersena, J.Lady, A. Lindgrenové a provedla 
nocležníky celou knihovnou. Naše další kro-
ky směřovaly k Tyršově rozhledně a ke kapli 
sv.Rozálie. Děti si ověřily své znalosti ve vědo-
mostním testíku z historie kaple. Ve škole na 
nás čekalo překvapení. Věřte nebo nevěřte, ale 
tak to bylo. Přivítal nás sám pan Andersen se 
svým věrným přítelem Matesem. A nastal čas 
pohádek a dalších úkolů. Napětí na sebe nene-
chalo dlouho čekat. Tma byla, hodina duchů se 

blížila a všichni netrpělivě vyčkávali, až vyjdou na stezku odvahy. Každý si ji prošel, ti odvážní dokonce i dva-
krát, někteří se slzičkou v očích. Mnozí usínali až v brzkých ranních hodinách, proto je neprobudilo ani první 
zvonění v sedm hodin. Celé NOCOVÁNÍ jsme zakončili tím nejpříjemnějším. Po ránu výborně chutnal teplý 
čaj od kuchařek ze školní jídelny a snídaně od maminek. Nejlepší NOCLEŽNÍCI byli odměněni drobnými ce-
nami, které předal sám pan Andersen. Ve škole přespalo osmdesát dětí z 1. – 4. tříd ZŠ 581 a devět dospělých 
(pedagogických pracovníků). Příští rok nás čeká už třetí ročník NOCOVÁNÍ a už se na něj těšíme. 

 Kolektiv učitelů a vychovatelů ZŠ 581
 

Pozdrav z Rice Lake Pozdrav z Rice Lake 
Za poslední měsíc se toho hodně událo. Skončil nám místní projekt pro základní 
školu, kam jsme chodily jednou měsíčně povídat do tříd o České republice. Všech-
ny nás to bavilo. Strávily jsme v jedné třídě zhruba 30 minut, hrály s dětmi hry, 
povídaly o naší zemi a odpovídaly na otázky typu, co je naše nejoblíbenější jídlo v 
USA, která je naše nejoblíbenější videohra a jestli máme televizi. Starší děti měly o něco rozumnější otázky ve 
smyslu, jaký je rozdíl mezi USA a Českem. Nebyly jsme tam jediné. Pravidelně tam chodívali i další exchange 
studenti, rodiny z Vietnamu žijící v RL či Somálci-těch je tu taky hodně. Vše jsme ukončili závěrečnou večeří 
s projekcí fotek, kde jsme se všichni zúčastnění sešli u jedné z učitelek doma. Každý přinesl nějaké tradiční 
jídlo, co se podává v jejich zemi. My jsme připravili chlebíčky, protože Američani obvykle jedí sandwich s 

dvěma plátky chleba a náplní uprostřed a klasické chlebíčky neznají. Škoda, že to skončilo, opravdu nás to 
bavilo. A co se koná v dubnu v Rice Lake? Prom ball. Ples pro 2 nejstarší ročníky, kam se většinou chodí v pá-
rech. Vždycky se domluví skupina lidi, spárují se a před začátkem plesu se sejdou všichni rodiče, nafotí fotky 
svých potomků v těch úžasných šatech, vlasech atd. Dívky dostanou květinu, kterou nosí na zápěstí, a chlapci 
mají taky jednu na klopě od saka. Potom se jde na večeři. Cilka a Pavla šly s jejich partou do čínské restaura-
ce, kde výborně vaří. Akce trvala od osmi do půlnoci. Po promu tu škola organizuje post-prom party, což je 
docela vtipná věc. Škola to pořádá z jednoho prostého důvodu, aby se po plese mládež nechodila bavit po 
svém. Pokud tam chceme jít, musíme si koupit lístek dopředu a nechat podepsat povolení od rodičů. Začíná 
to od půlnoci a končí v pět ráno. Když už tam jsme, nepustí nás ven. U dveří stojí rodiče s vysílačkami a hlídají. 
Pokud jsme si koupili vstupenku a nepřišli, volá se rodičům domů a znamená to průšvih. Tomu říkám orga-
nizovaná akce, haha. Každopádně to není žádné vězení, ale naopak. Je tam hodně jídla, masáže, obří skáka-
cí hrady, výhry typu notebook nebo digitální kamera a hypnotizér! Tomu říkám zážitek. Ve 3 ráno tam ten 
chlápek zhypnotizoval asi osm lidi na jednu hodinu. Nikdy jsem nic podobného neviděla. Oni ho poslouchali 
na slovo, co řekl, to udělali. Kluci se procházeli po molu jako modelové nebo tancovali na Elvise Presleyho. 
Potom jim řekl, ať si představí, že jsou šťastní prvňáčci, to byste museli vidět ty jejich obličeje, jak se změnily. 
Těch osm lidí tam sedělo na podiu a v sále asi 200 studentů, kteří se jim smáli, a oni si ani nic nepamatovali 
po probuzení. Jinak už jsme v půlce posledního čtvrtletí, což znamená, že máme před sebou posledních 5 
týdnu školy. Předměty jsme zvolily jednodušší, ostatně jako vždy. V rozvrhu se nám objevil nějaký ten tělo-
cvik, meteorologie nebo keramika. 

Zdraví Cilka, Kamča, Pavla 

Obnovená tradiceObnovená tradice
V minulosti se žáci ZŠ Žamberk, Nádražní 743 tra-
dičně zúčastňovali okresních kol fyzikálních olym-
piád a získali několikrát první místo v této soutěži. 
V některých letech úspěšně reprezentovali školu i v 
krajských kolech této soutěže, která je velmi nároč-
ná a vyžaduje od každého účastníka velké znalosti 
a sebevzdělávání i mimo pravidelnou výuku. Také v 
letošním roce jsme se této soutěže zúčastnili. 
4. dubna 2007 se v ZŠ Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí 
konalo okresní kolo Fyzikální olympiády pro žáky 8. 
a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků 
víceletých gymnázií. Naši školu reprezentoval Lukáš 
Vítek, žák 8. ročníku. Stal se úspěšným řešitelem 
úloh této olympiády a obsadil 5. místo ve své kate-
gorii. Ze žáků základních škol byl první. Lukášovi 
blahopřejeme a doufáme, že svůj úspěch zopakuje 
v příštím roce.

L. Macháčková, ZŠ Nádražní 743
 

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


