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 Z našich škol

ZUŠ Petra Ebena slaví 30. narozeniny a zve všechny 
bývalé žáky i učitele.
Letos v září uplyne už 30 let od vzniku samostatné umě-
lecké školy v Žamberku – tehdy pod názvem Lidová 
škola umění.
K připomenutí tohoto výročí, k zastavení a k setkání s 
bývalými žáky bude škola pořádat několik akcí, srdeč-
ně Vás zveme na tu nejdůležitější:

 v sobotu 13. června 2009 budou k zažití a zhléd-
nutí celodenní aktivity v tomto časovém sledu:
9:00 – 12:00 - otevřená aktivní škola pro všechny
– určená bývalým i současným žákům, jejich rodičům 
i veřejnosti s možností zapojit se do různých činností v 
různých třídách a oborech, otevřená pro vzpomínky a 
setkání bývalých žáků a učitelů školy.
13:30 - malý koncert v sále školy
15:00 - velký koncert všech souborů a orchestrů sou-
časné školy na pódiu na náměstí - spolu s muzikanty 
vystoupí i tanečníci a pokusí se vtáhnout do tance i 
návštěvníky.
16:45 - vystoupení dramatického oboru s loutkovým 
divadlem na náměstí pod lípou.

V průběhu - happening výtvarného oboru 
pro všechny.

Občerstvení, suvenýry a zábava zajištěny !!!
Co nejsrdečněji zveme všechny bývalé žáky a jejich 
partnery a děti.

PROSÍME VŠECHNY RODIČE BÝVALÝCH ŽÁKŮ, 
NA NĚŽ NEMÁME SPOJENÍ, ABY JE O TOMTO 
TERMÍNU A MOŽNOSTI INFORMOVALI !!!

Přijeďte, přijďte, těšíme se na Vás !!!

ZUŠ Petra Ebena Žamberk Vás srdečně zve na 

KONCERTY 
ABSOLVENTŮ HUDEBNÍHO OBORU 2009
v pondělí 25. května a ve středu 27. května 2009,

vždy v 18 hodin v sále ZUŠ, vstupné dobrovolné.

PhDr.Hana Chvátilová, ředitelka školy

Majáles 2009
1.května ožilo zcela zaplněné Masarykovo náměs-
tí a jeho přilehlé ulice studentským veselím.Ve 14 
hod.mohli všichni přítomní vidět v opravdu pest-
rém průvodu jak „držíme pohromadě“, reklamu na 
dobrou snídani, „plaveme v tom“, co můžeme od 
18 let, koloběh života nebo žáky 3.B a další. Prů-
vod vedl dechový soubor místní ZUŠ a mažoretky 
ZŠ 28. října, na konci průvodu vezl slavnostně 
kočár s koněm krále s královnou a prince s prin-
ceznou. Studenti gymnázia a další hosté předvedli 
svá vystoupení v následující estrádě. Od 16 hod. se 
na pódiu střídaly různé hudební skupiny. Někteří 
jejich členové byli studenty gymnázia. Hostem 
Mafestu byla skupina Two Men Whose Love ´s 
Musi@ ze Zábřehu a dále vystoupili Hashberry, 
Melmac Space Orchestra a Wasabi. Majálesu přálo 
počasí, diváci se dobře bavili, a tak nezbývá než si 
přát podobný průběh i v dalších letech. 

Mgr. Iva Mimrová

PROJEV KRÁLE 
- LOTAR I. Nezbedný
My, král Lotar I. Řečený Nezbedný, vítáme všechny 
své poddané na dnešní slavnosti Majálesu 2009.
Chceme Vám všem poděkovat, že jste si nás zvolili. 
Vskutku jste si nemohli vybrati lépe. Teď Vám před-
stavíme naši královskou rodinu. Má manželka krá-
lovna Nicoleta Ukrutná z Krátkova a naše dvě děti: 
princ Tomin a princezna Anet. Jen tak mimochodem, 
oba už mají čas najít si vhodný protějšek, takže kdo 
z urozených a majetných pánů a dam by chtěl zkusit 
štěs tí, může se po slavnosti u nás přihlásit. 
My, král Lotar I. Nezbedný, slibujeme, že:
• Budeme vládnout spravedlivě a moudře.
• Daně zvedneme na „MRTĚ“… To byl šprým, 

někdy mi totiž říkají Lotar Vtipný. Daně zrušíme 
úplně… To byl další šprým (HA! HA! HA!).

• Zavedeme zkrácení roboty na maximálně 4 hod. 
denně.

• Zavedeme používání známek pouze 1, v ojedině-
lých a odůvodněných případech 2.

• Dále zavedeme přerušení roboty ne na 2, ale na 3 
měsíce v roce.

• Slibujeme, že za Vás poddané budeme čelit úto-
kům černého mága – bojím se vyslovit jeho jméno 
– lorda Milanela z Lipeňan a jeho stoupenců, 
kteří sužují mírumilovný, nevinný, pracovitý a 
ubohý lid psychickým terorem z temného hradu 
Gyzambu. To slibuji.

Na závěr našeho slavnostního prohlášení přejeme 
všem, aby si dnes odpočali od každodenní těžké robo-
ty, královsky se zde s námi pobavili a dobře se poměli. 
Ať žije král! 

-VH-

NOC S ANDERSENEM
na ZŠ 28. října

I v letošním roce se školní družina zapojila do celostát-
ní akce knihoven, škol a školní družin – Noc s Anderse-
nem. Po příchodu do školy si děti rozestlaly a poslechly 
si pohádku H.Ch. Andersena Ošklivé káčátko, která je 
celou nocí provázela. Poté se naše škola proměnila v 
„kouzelný zámek pohádek“, ve kterém nás přivítal sám 
autor pohádky. Po vyzkoušení vědomostí o něm a jeho 
pohádkách nám dal svolení na zámku přespat.
Pro splnění úkolů, které byly spojeny s káčátky, vajíčky 
a hádankami, jsme využili naši školní družinu. Nej-
těžší část nás čekala na zahradě, která byla ponořena 
do tmy. Když byly všechny úkoly hotovy, vydali jsme se 
zpět do pohádkového zámku. Tam jsme si , už zabaleni 
do spacáků, poslechli pohádky na dobrou noc.
Každý z nocležníků si odnesl pamětní list, sladkou 
odměnu a pohlednici. Ti nejlepší v plnění úkolů zís-
kali knížku. Králem noci se stal Adam Wilhelm, který 
nevzdal úkol štěstěny. Děkujeme za pomoc při organi-
zaci noci děvčatům z 9. tříd. 

Vychovatelky ŠD H. Moravcová, R. Frimlová

Žamberská asociace mezinárodních 
kontaktů ŽIFA pořádá v týdnu
od 6.7. do 10.7. 2009

LETNÍ JAZYKOVOU 
ŠKOLU ANGLIČTINY
pro děti i dospělé.

Výuka bude probíhat v 2-3hodinových blocích pod 
vedením zkušených pedagogů.
Dopoledne (9:00-12:00) pro děti 1.-2. tříd, 3.-4. 
tříd, 5.-7. tříd, 8.-9. tříd
Odpoledne (18:00-20:00) pro mládež a dospělé, kteří 
budou rozděleni dle stupně pokročilosti na: 

 začátečníky (pro zájemce bez  znalosti angličtiny)
 mírně pokročilé (1.-10.lekce H. Elementary) 
 středně pokročilé (celá učebnice H. Elementary)
 pokročilé 

Předpokládaná cena kurzu je 700,-Kč.
Prosím zájemce o zaslání písemných přihlášek na 
internetovou adresu zifa.cz@seznam.cz nebo na 
adresu J.Fialová, Polsko 1384, Žamberk.
Na přihlášku uveďte jméno, adresu,e-mail, tel. kon-
takt, věk a již získané vědomosti angličtiny.
Své případné dotazy volejte na tel.: 
608 630 670 , 465 612 976.

Uzávěrka přihlášek je ke dni 21.6.2009. 
Za ŽIFA J.Fialová

POSLÁNÍ LINKY DŮVĚRY
Jsou chvíle, kdy si člověk neví rady, potřebuje poradit 
nebo pomoci. Nemá se na koho obrátit, ocitne se sám 
nebo své blízké a kamarády nechce svými problémy 
obtěžovat. V takových situacích nám můžete zavolat 
na linku důvěry Ústí n.O. na tel.č. 465 52 42 52. 
Linka důvěry Ústí nad Orlicí poskytuje v nepřetržitém 
provozu telefonickou krizovou pomoc lidem, kteří se 
ocitli v těžké nebo jinak obtížné situaci a nemohou 
nebo nejsou schopni tuto situaci řešit vlastními sila-
mi. Pracovník linky důvěry poskytuje pomoc v hledání 
řešení pro klienta, podává kontakt na další organizace 
či odborníky, někdy jenom naslouchá, snaží se pocho-
pit, zklidnit a podpořit klienta v nalezeném řešení 
daného problému. Tato služba je anonymní, za cenu 
běžného telefonního hovoru a pracovníci linky důvěry 
zachovávají naprostou mlčenlivost. 
Více informací naleznete na www. linkaduveryuo.cz 

Mgr. Lucie Motlová, vedoucí Linky důvěry ÚO


