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KLUB POLABINY IV. s.r.o.KLUB POLABINY IV. s.r.o.
vzdělávací středisko –Mozartova 456, 
530 09 Pardubice
akreditace MŠMT ČR 

KAM PO MATURITĚ 2008-2009KAM PO MATURITĚ 2008-2009
POMATURITNÍ 

JAZYKOVÉ STUDIUM ANGLIČTINY

- příprava ke složení státních 
   a mezinárodně uznávaných zkoušek
- dlouholetá tradice
- přímo v Žamberku

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 
20.srpna 2008

Přihlášky a informace si vyžádejte 
na pardubické adrese nebo na 

tel. 466 415 718 
a www.klubpolabiny4.cz

KONTAKT pro výukové středisko Žamberk:
Lektorka AJ – Dagmar Všetičková, tel. 465 613 

467, 724 750 695.

Jak to nakonec dopadlo 
aneb KAPKA 2008 v Žamberku
Tramtadááá, slavnostně Vám oznamujeme, že jsme v 
letošním roce překonali rekord. Již poněkolikáté. Tento-
krát náš rekord zní 30 484,- Kč. Za posledních pět let 
jsme se tak dostali přes hranici 100 000,- Kč! A v čem 
že jsme soutěžili? No přece ve velké humanitární sbírce 
KAPKA 2008, která probíhala o víkendu 20. - 22.6.2008 
na čerpacích stanicích po celé republice. Naše středis-
ko se zapojilo na benzinách v Žamberku, Helvíkovicích, 
Dolní Dobrouči, Ústí nad Orlicí a na Šedivci. Pro ty, kteří 
neměli to ště stí, vidět nás „v akci“, přiblížím - motoris-
tům jsme umývali přední skla jako odměnu za jejich 
příspěvek do našich zapečetěných pokladniček. Přispěli 
tak na dobrou věc - boj proti leukémii, konkrétně pak 
na zápis nových dárců do Národního registru kostní 
dřeně. Celá akce, pořádaná Junákem - svazem skautů a 
skautek ČR a Nadací pro transplantace kostní dřeně, se 
letos konala již podesáté a její celkový výnos je 608 933 
Kč, což je, myslím, pěkný výsledek. Touto cestou bych 
tak chtěla poděkovat všem řidičům, kteří nás vyslechli a přispěli, majitelům a obsluze čerpacích stanic za 
jejich vstřícný přístup a v neposlední řadě také všem skautům a skautkám, kteří si na sbírku našli čas!

Za středisko Junáka Žamberk Katka Šmajzrová

Milí Žamberští, zveme Vás na (nejen) divadelní festival Ejhle, loutka, který se bude konat 
30. srpna 2008 u kapličky 

Ecce Homo Pod Suticí v Žamberku. 
Naše občanské sdružení Lay.no, o. s. by takto chtělo navázat na tradici, kterou založila v r.1999 Olga Strnado-
vá, a obohatit ji o hudební vystoupení a výstavu fotografi í. Od 12 hod. tak budou k vidění loutková předsta-
vení studentů pražské Divadelní fakulty Akademie múzických umění, dále kousky alternativních divadelníků 
a loutkářů z Brna, Chocně, Olomouce a Svitav, večer pak uslyšíte netradiční hudební tělesa jako Čabraka z 
České Skalice, Vobezdud z Prahy a Sílu a Ježíšovy tepláky z Brna. Přijďte strávit poslední prázdninovou 
sobotu k malebnému soutoku řek Divoké Orlice a Rokytenky! Doporučujeme tento postup: hnedle po 
obědě vezměte své ratolesti na pohádky, v přestávkách si prohlédnete fotky, u toho můžete ochutnávat 
festivalové dobroty a rozjímat v čajovně pod širým nebem a večer se oddávat nespoutanému humoru mla-
dých alternativců a hravým tónům pozvaných kapel. Více informací naleznete na www.layno.cz a již brzy na 
plakátech. Festival vzniká za podpory města Žamberka. 

Johana Vaňousová, Lay.no, o. s. 

PSŠ Letohrad hledá učitele 
pro výuku tříletých učebních oborů elektro a večer-

ního nástavbového studia Elektrotechnika. 
Nástup možný od 1.9.2008 na plný, případně 

částečný úvazek.
Podmínka: VŠ elektro

Kontakt: Ing. Josef Vencl, zástupce ředitele, 
tel. 465 621 461

NABÍZÍM ZDARMA 
jen dobrým lidem - 2 koťátka, 2 měsíce stará. 
Kocourek černobílý, kočička mouratá. 

Kdo máte zájem, ozvěte se na tel. 607 174 580 

PRODÁM 
(zahradní, stavební, prodejní) buňku či chat-
ku - v Žamberku. Jedná se o prodejní buňku s 
výsuvným výdejním oknem. Dveře i okna jsou 
zajištěna mřížemi. Rozměry 3 x 6 m. V buňce 
jsou provedeny el. rozvody, a to 220 a 380 V. Na 
zadní straně buňky je pěkný dřevěný čtyřpatro-
vý regál. Hodí se i jako zahradní, nebo stavební 
chatka.                                          Cena 25 000,- Kč.
Bližší informace na tel. 736 439 004 
nejlépe ve večerních hodinách. 

Naše úspěchy ještě před prázdninami.
Koncem školního roku, kdy už většina žáků očekává vytoužené 
prázdniny, vysíláme naše zástupce, aby poměřili síly a bojovali v 
různých soutěžích a olympiádách. Posuďte sami, jak se nám letos 
dařilo. V regionálním kole přírodovědné soutěže (vyučující Ing.
Ivana Cabalková) zvítězil v mladší kategorii Jan Vágner ze 7.B, 2. 
místo z loňska obhájil Jiří Štěpánek ze 7.A a tento skvělý úspěch 
doplnil 5. místem Petr Šulc z téže třídy. Ve starší kategorii jsme v 
nabité konkurenci vybojovali dvě pátá místa – Filip Kulhánek (9.B) 
v botanice a Terezie Novotná (9.A) v zoologii.V mineralogické olympiádě (vyučující Mgr. Luděk Holeček) jsme 
se ani v konkurenci studentů gymnázií neztratili a v krajském kole získala 5. místo Pavla Šulcová z 9.A násle-
dována na 6. místě Terezkou Novotnou. V matematické olympiádě (vyučující Mgr.Věra Tajbrová) pravidelně 
podává výborné výkony Vendula Kröglerová z 8.A. Letos se blýskla 2. místem mezi žáky ZŠ (6. celkově). V 
okresním kole Pythagoriády (vyučující Mgr. Beata Dombajová) nás 3. místem mezi žáky ZŠ (5. celkově) po-
těšila Zuzana Dvořáková ze 7.B. Historického úspěchu jsme letos dosáhli v dopravní soutěži (vyučující Mgr. 
Jan Buňata). V mladší kategorii naše družstvo zvítězilo v okresním kole a v krajském vybojovalo skvělé 2. 
místo. Uznání za tento výkon patří Ondrovi Procházkovi, Denise Janatové a Zuzaně Hlaváčové z 5.A, Martinu 
Duškovi a Monice Krejsové ze 6.A. Tak co tomu říkáte ? Že máme spoustu šikovných dětí ? To my víme, však 
z nich máme radost. 

Ing.Ivana Cabalková, ZŠ 28. října 581 Žamberk

Ve spolupráci s chirurgickou ambulancí polikliniky Žamberk 
a oddělením plastické chirurgie SANUS Hradec Králové 

  Poradenství v oboru plastické a estetické chirurgie
  Chirurgické zákroky a operace v lokální anestesii  
 Objednávání k operacím v celkové anestesii 

 (tyto výkony jsou prováděny na oddělení plastické 
 chirurgie SANUS Hradec Králové) 

 Převazy a ambulantní pooperační péče  
Ordinační hodiny ambulance: čtvrtek od 9 do l6 hod.

po předchozí telefonické  domluvě
Informace a kontakt::

tel.:  465 676 835 nebo 603 140 220 
e-mail: doskojan@seznam.cz


