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Dne 9.12.2007  Staroměstské náměstí v Praze ožilo Adventními zpěvy, kterých se zúčastnila také Viola. 
Ráno jsme se všichni sešli u naší Základní školy 28.října 581, spočítali se a hurá směr Praha. Po cestě se zpí-
valo, hrálo, a tak čas hezky ubíhal. V Praze jsme se nejprve podívali na místo, kde budeme zpívat, a pak se 
rozutekli po vánoční Praze. Po nakoupení dárků a dárečků jsme se vrátili do autobusu a rozezpívali se. Naše 
kapela mezitím vybalila své nástroje na Staroměstském náměstí, kam jsme se i my rozezpívaní přemístili k  
vánočnímu stromu republiky. Když na nás přišla řada, všichni se ukázněně srovnali na pódiu a vše mohlo za-
čít. Zpívali jsme známé koledy, které si s námi i posluchači a kolemjdoucí pobrukovali, ale i ty,  které složil pan 
učitel Žejdlík. Mezi obecenstvem naslouchal i náš pan starosta Tomáš Kalous. Přijel do Prahy jen kvůli Viole, 
aby si ji poslechl, což nás mile překvapilo. Po svém zpívání sklidila Viola velký potlesk a uznání a potěšena 
tímto výkonem odjížděla  zpět do Žamberka. 

                                                   Za pěvecký sbor Viola Eva Pauková

Vánoční jarmark
V sobotu 8.prosince se na naší škole jako už tradičně konal Vánoční jarmark, kde si bylo možno zakoupit 
výrobky žáků jednotlivých tříd a nebo se jenom inspirovat vánoční výzdobou. V doprovodném programu se 
nám představil pěvecký kroužek pod vedením pí uč. Valentové a velký dík patří také TS NEON za jejich skvělé 
sestavy pod vedením Páji Michalovičové. Jako každoročně sem přišlo mnoho rodičů, prarodičů, známých. 
Doufáme, že Vás oslovila vánoční atmosféra. Do nastávajícího nového roku 2008 přejeme všem hodně zdraví 
a spokojenosti. 

                     Kristýna Schwarzová 9.A, ZŠ Žamberk, Nádražní 743

Instalatéři druzí
Žáci střední školy obchodu, řemesel a služeb ze Žamberka, Radek Vejda a 
Jiří Barnet z 3. ročníku oboru instalatér, obsadili v soutěži Cechu instalatérů 
v Olomouci velmi pěkné 2. místo.
Soutěž se konala v měsíci listopadu 2007. Škola byla jediným reprezentan-
tem Pardubického kraje a dosáhla velmi dobrého úspěchu.

Za SŠ obchodu, řemesel a služeb Zámek Žamberk Ing. Petr Stejskal

Den otevřených dveří  na OU a PŠ v Žamberku
Vánoční čas bývá také časem dávání a přijímání. Naši žáci se do svátečních dnů zapojili tím, že představili 
svůj um, nabyté zkušenosti a dovednosti v Den otevřených dveří na škole.Měli opravdu napilno. Připravo-
vali v hodinách praktického vyučování a v kroužcích na internátě výrobky, které se setkaly s velmi kladnou 
odezvou několika stovek návštěvníků.  Do školy byli pozváni žáci ze základních škol speciálních a praktic-

kých z okolí, rodiče a široká veřejnost. U 
vchodu do školy vítal návštěvníky Mikuláš 
s andělem a čertem. Všechny učební obo-
ry se prezentovaly svými výrobky a získa-
nými zkušenostmi. Zájemcům o studium  
byly poskytovány podrobné informace o 
možnostech studia na škole. Všichni ná-
vštěvníci si mohli prohlédnout moderně 
vybavené prostory školy a internátu. Na zá-
věr prohlídky si mohli pozvaní návštěvníci 
ochutnat vybrané pochoutky z rautu, který  
připravili žáci společně s pedagogy.
Tato akce částečně ukázala, že naši žáci 
přes svá rozličná postižení a výchovné pro-
blémy dovedou rozdávat z celého srdce a 
že se návštěvníkům na naší škole líbilo.                          

T.Č.

                  FUN SCHOOL 
                  of ENGLISH,                   Jana Fialová
NABÍZÍ ZÁJEMCŮM O STUDIUM ANGLIČTINY  
UVOLNĚNÁ MÍSTA VE VEČERNÍCH KURZECH. 
Čtvrtek (18:00 – 19:30hod.) – středně pokročilí 
(učebnice Headway Pre-Intermediate – 5.lekce)
(20:00 – 21:30hod.) – středně pokročilí (učebni-
ce Headway Pre-Intermediate – 5.lekce)

BLIŽŠÍ INFORMACE 
získáte na tel. 608 630 670, 465 612 976  

VIOLA ZPÍVALA V PRAZEVIOLA ZPÍVALA V PRAZE

AEROKLUB ŽAMBERK
Stejně jako v předchozích letech pořádá i v r. 2008 
Aeroklub Žamberk výcvik pilotů kluzáků. Chce-
te-li i Vy poznat krásu tichého letu, svobodu pohy-
bu, kterou létání přináší, a stát se pilotem kluzáku, 
máte nyní jedinečnou příležitost! První informační 
schůzka pro všechny zájemce o výcvik pilota kluzá-
ků proběhne na letišti v Žamberku v sobotu 2. úno-
ra 2008 od 10 hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Další informace:  www.aeroklub.zamberk.cz, e-mail: 
aeroklub.zamberk@seznam.cz, telefon: 602 394 189.

  Ing. Jan Václavík, předseda AK Žamberk

Úspěšný sportovní rok
Sportovcům Odborného učiliště Žamberk, které 
je organizované ve svazu mentálně postižených 
sportovců, se v roce 2007 podařilo dosáhnout velmi 
slušných sportovních výsledků, a to jak na regionál-
ní, tak celostátní úrovni. Žáci školy obsadili čtvrté 
místo na mistrovství České republiky v kopané 
v Chroustovicích, dále 4. místo na mistrovství České 
republiky v nohejbalu v Jirkově a také čtvrté místo 
na celostátním turnaji odborných učilišť v nohej-
bale v Hořicích. Také výsledky v malé kopané ne-
byly špatné – páté místo na mistrovství republiky v 
Chroustovicích. Velkého úspěchu dosáhli naši fotba-
listé na regionálním vánočním turnaji v malé kopané 
v Hradci Králové, kde porazili všechny své soupeře 

a obsadili první místo. Naše dívky se zúčastnily flor-
balového turnaje v Žamberku a obsadily pěkné dru-
hé místo. Největších úspěchů však dosáhl žák třetího 
ročníku Pavel Richter, který poté, co ve stolním te-
nisu vyhrál přebor východočeského regionu, dovršil 
tento úspěch ziskem titulu mistra České republiky v 
kategorii B mentálně postižených. Vzhledem k veli-
kosti a podmínkám školy a počtu žáků můžeme být s 
uplynulým rokem a sportovními výsledky spokojeni. 
Nejlepší sportovci školy obdrželi ocenění od ředi-
telky školy Mgr. Říčařové. Jí také náleží dík za to, že 
umožňuje žákům účast na sportovních soutěžích.

Mgr. Ladislav Kovařík


