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Mažoretky Karamelky 
zdraví Žamberk
Skupina mažoretek Karamelek vznikla před 
7 lety při Základní škole Žamberk, 28. října 
581. Tehdy nám byla vzorem nejstarší děvča-
ta pod vedením pana učitele Jaroslava Hájka. 
Dnes Karamelky cvičí stále, i když v jiném 
členském obsazení. V letošním roce ukončí 
svou činnost naše nejstarší skupina dívek a ve 
své činnosti pokračuje další skupina mladších 
dívek od 2. do 4. třídy. 
Během času, kdy mažoretky rozdávaly radost 
a potěšení svými výkony, přišlo období, kdy se 
chod skupiny skoro zastavil. Zastavení způso-
bil můj zdravotní stav po těžké operaci. V této 
době ve školním roce 2005 – 2006 dívky roz-

cvičovala paní Hana Marešová, vedoucí taneční skupiny Cheerleaders Tornádo, která rovněž působí na naší 
škole. Chtěla bych jí poděkovat za její velkou obětavost. Novou skladbu se tenkrát nepodařilo připravit. Nyní 
nám začíná nové tréninkové období a doufám, že se nám podaří připravit další pěkná vystoupení pro naše 
diváky.
Školní rok 2007 – 2008 jsme odstartovaly velice úspěšně. Velká skupina Karamelek odjela na dvoudenní pu-
tování do valašských Beskyd. 28. září jsme ujížděly směrem do Rožnova pod Radhoštěm. Tento den se nám 
podařilo navštívit skanzen – dřevěné městečko. Po obědě nás pan řidič odvezl k lanovce ve Frenštátě pod 
Radhoštěm a odtud jsme se nechaly vyvézt k Pustevnám. Pozdravily jsme pohanského boha Radegasta, a 
protože jsme se na něho nemračily, dopřál nám slunečné počasí po celou dobu našeho pěšího putování. Při 
zpáteční cestě jsme se podívaly ke kapličce Cyrila a Metoděje. Z túry jsme se vrátily opět do Rožnova, aby-
chom v místním krytém bazénu obnovily fyzické síly na příští slavnostní den.
29. září po sladké snídani se z děvčat vykouzlily krásné mažoretky. Krásu dotvořila svými účesy a líčením 
paní Jana Kumpoštová. Tento den se dívky účastnily poprvé již 3. ročníku celostátní přehlídky mažoretek ve 
Frenštátě pod Radhoštěm. Děvčata zvládla s přehledem pochodové defilé a skladbu zacvičila za velikého 
potlesku diváků. Moc se nám všem ve Frenštátě líbilo. 
Na závěr děkuji všem, kteří se našeho putování zúčastnili, za pohodovou jízdu řidiči p.Davidu Houdkovi, Ro-
maně Frimlové za celkovou pomoc při našem putování a děvčatům za vzornou reprezentaci našeho města 
Žamberka. O to více nás mrzí, že jsme nebyly pozvány na naše žamberské oslavy 675. výročí první písemné 
zmínky o Žamberku. 

Vedoucí MS Lída Krčálová, ZŠ 28. října 581

OSVĚDČENÁ ŠKOLA NANEČISTO
Základní škola Žamberk, Nádražní 743 si letos opět do-
voluje pozvat všechny budoucí prvňáčky do našich 
školních lavic. Během těchto setkání se děti seznámí 
s prostředím školy (šatny, třídy, jednotlivé budovy, 
tělocvična, hudebna, družina atd.), všemi učitelkami 
1. stupně, poznají pana ředitele s paní zástupkyní, 
uslyší opravdické zvonění, vyzkouší si běžné práce 
při vyučování a další aktivity (např. práce s interak-
tivní tabulí). Program pro děti by měl trvat přibližně 
1 hodinu pod vedením dvou učitelek, rodiče budou 
nablízku s dalšími kolegyněmi, které jim mohou zod-
povědět jejich případné dotazy. Cílem této naší akce 
je během jednotlivých setkání děti motivovat, aby se 
nebály svého prvního školního dne a všeho, co je se 
školou a školní docházkou spjato. Na děti u nás čeká 
dáreček, pro rodiče budeme mít malé občerstvení.
Přijďte a Vaše děti se budou na září 2008 určitě těšit!

Kolektiv pedagogů Základní školy Žamberk, Nádražní 743

Nová služba pro Vás.....

Petra Vojtová, DiS.
textilní výtvarnice a oděvní návrhářka

STYLING, KONZULTACE, NÁVRH,
REALIZACE ODĚVŮ A DOPLŇKŮ

Pionýrů 1334, 564 01Žamberk
mobil: + 420 608 521 306
E-mail: peta.pivoj@quick.cz

ST EDNÍ ŠKOLA OBCHODU, EMESEL A SLUŽEB 
ŽAMBERK, ZÁMEK 1, PS  564 01 

Tel:  465 614 225 Fax: 465 614 237 
E-mail: zamek@zamek.zamberk.cz  
www.zamek.zamberk.cz 

SRDE N  VÁS ZVEME NA DEN OTEV ENÝCH DVE Í:
 30.11. 2007 od 9.00 do 16.00 hodin 
                  11.01. 2008 od 9.00 do 15.00 hodin 

P EHLED STUDIJNÍCH OBOR

Kód Název oboru Obor Délka studia Forma studia P edchozí vzd lání Zakon ení studia
1 Truhlá  U 3 D Z VL 
2 Zedník U 3 D Z VL 
3 Instalatér U 3 D Z VL 
4 íšník, servírka U 3 D Z VL 
5 Kucha , kucha ka U 3 D Z VL 
6 Prodava , prodava ka U 3 D Z VL 
7 Obchodník, obchodnice S 4 D Z MZ 
8 Mechanik instalatérských 

a elektrotechnických za ízení
budov

S 4 D Z MZ 

9 Podnikání S 2 D VL MZ 

VYSV TLIVKY: 
Obor: S - studijní, U – u ební, 
Délka studia: uvedena v letech, 
Forma studia: D – denní, 
Vzd lání: Z - základní, VL – st ední vzd lání s výu ním listem,   

MZ – st ední vzd lání  s maturitní zkouškou.                 T ŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI 

ZŠ Žamberk, Nádražní 743 
zve žáky 9. a 8. tříd, jejich rodiče a ostatní 

zájemce na 

PŘEHLÍDKU 
STŘEDNÍCH ŠKOL A UČILIŠŤ,

která se koná 
ve středu 7.11.2007 
od 14 do 17 hodin v budově školy.

Přehlídky se zúčastní zástupci 35 škol převážně 
z okresů UO, RK, PU, SY 

a pracovníci Úřadu práce Ústí nad Orlicí.

Antonín Mikeš, ZŠ Nádražní Žamberk

Základní škola Žamberk, Nádražní 743 

Chystáte se p íští rok poprvé do školy?
P ij te si vyzkoušet, co vás tady eká!

            

                                                                                       

posadíme vás do školních lavic 
p j íme vám u ebnice a sešity školák
zkusíte si, co a jak se u í naši žáci 
p ekvapení eká na d ti i jejich rodi e 

V úterý 9.10. se sešlo v naší družině několik malých 
pirátů se svými rodiči. Přišli hledat pirátský poklad a 
splnit několik důležitých úkolů. Házeli bramborou do 
dálky a na cíl, luštili křížovku, skládali pirátský pohá-
rek a samozřejmě hledali pirátský poklad. A protože 
nebylo žádné teplo, zahřívali jsme se teplým čajem a 
pochutnávali si na výborném opečeném špekáčku. Ši-
kovní piráti byli odměněni sladkým pirátským pokla-
dem a rodiče pěknou písničkou od svých ratolestí.

Vychovatelky ŠD při ZŠ 581


