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VOLNÁ MÍSTA jsou ještě v těchto kroužcích: 
- Breakdance - pro všechny zájemce
 (ST 18.00 – 19.30) 
- Francouzština (od 12 let, PO 17.45 – 19.15)
- Hrajeme si s hudbou 
 (děti 5 – 8 let, ST 15.00 – 15.45)
- Jezdectví (děti od 7 let, individuální schůzky)
- Junior aerobik MIČUDA 
 (1. – 4.třída, ÚT 14.45 – 15.45)
- Keramika pro školáky 
 (5. – 7. třída, ST 15.00 – 16.00)
- Keramika pro teenagery 
 (8.třída – 4.roč. SŠ, ST 16.00 – 17.30)
- Keramika pro dospělé (ST 16.00 – 17.30)
- Letečtí modeláři (od 10 let, PÁ 13.00 – 14.30 začá-
 tečníci, 14.30 – 16.00 pokročilí) 
- Klub fashion &modeling pro dívky od 11 let, 
 (ST 17.30 – 19.30)
- Malý keramik (2. – 4.třída, ST 14.00 – 15.00)
- Mladí hasiči (od 2.třídy, PÁ 16.00 – 17.30)
- Orientální tance děti 
 (od 1.třídy, ÚT 16.00 – 17.00)
- Orientální tance – dospělé (ÚT 17.30 – 19.00)
- Paletka (3. – 5.třída, PO 15.00 – 16.00)
- Ruština (pro dospělé, ÚT 16.30 – 18.00)
- Španělština začátečníci 
 (všichni zájemci, ÚT 16.30 – 18.00)
- Tai-či začátečníci (ÚT 18.30 – 20.00)

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ
Na začátku října proběhl na Dětském dopravní hři-
šti 1.ročník dopravní soutěže pro žáky 2. – 4. tříd 
žamberských škol.

V této soutěži děti musely projít nejprve testem z 
pravidel silničního provozu a poté je čekala jízda po 
dopravním hřišti. Nejprve proběhla školní kola tak, že 
byli vybráni nejlepší ze třídy a ti postoupili do měst-
ského kola.
Městské kolo se konalo 8. října a byla přidána ještě 
jedna disciplína – povinná výbava kola, ze které děti 
testovali příslušníci Městské policie. Děti bojovaly 
za sebe, za svou třídu a za svou školu a klání to bylo 
opravdu napínavé. Vítězové získali diplomy, hodnotné 
ceny a velký potlesk od ostatních účastníků. Ani ti, kte-
ří nevyhráli, neodešli s prázdnou - sáček se sladkostí, 
refl exní hračkou a Pexesem od MP jistě udělal radost 
i jim.
Děkujeme Městu Žamberku za fi nanční podporu, 
BESIPu za krásné ceny a Městské policii za pomoc 
při soutěži. Na shledanou při 2.ročníku, ve kterém by-
chom chtěli „vyzkoušet“ i děti z mateřských škol.
POŘADÍ:
2. třídy 1. Veronika Grundová – ZŠ 28. října
 2. Jakub Prachař – ZŠ 28. října
 3. Nela Netušilová – ZŠ Nádražní 
 3. Nikola Nešťáková – ZŠ 28. října
3. třídy 1. Honza Kára – ZŠ 28. října
 2. Daniela Hynková - ZŠ Nádražní
 3. Pavlína Nastoupilová – ZŠ Nádražní
4. třídy 1. Lucie Petráňová – ZŠ 28. října
 2. Petra Kaplanová – ZŠ 28. října
 2. Kristýna Salačová – ZŠ 28. října
 3. Žaneta Formanová – ZŠ Nádražní

SOUTĚŽE
V sobotu 18.10. a neděli 19.10. proběhlo v DDM 
ANIMO krajské kolo v Deskových hrách, konkrétně 
v Puzzle, v Blokusu a v Osadnících.
Vítězové získali krásné deskové hry, diplomy a ceny 
a postupují do celostátního fi nále, které se uskuteční 
29.11. v Praze.
Vítězové v PUZZLE: Tomáš Strnad, Jakub Moravec, 
Anna Kluková, Pavel Moravec.
Vítězové v Blokusu: Tomáš Strnad, Anna Kluková, 
Mikuláš Suchodol.
Vítězové v Osadnících: Zuzana Strnadová, Mikuláš 
Suchodol, Anna Kluková.

Za DDM ANIMO Lucie Kluková, zástupce ředitele

Nádražní 22, Žamberk, tel. 465 614 555, 
www.pohoda.org.

BUDDHA A LÁSKA
Skupina přátel buddhismu Diamantové cesty Žam-
berk Vás srdečně zve na poslední přednášku před Váno-
cemi a hned s velmi přitažlivým tématem. Nikde jinde 
neprožíváme současně tolik ště stí a tolik utrpení jako 
v lásce. Proto jsou v této oblasti Buddhova učení zamě-
řující se výhradně na lidský rozvoj tak cenná. Ve srov-
nání s tím je vlastně běžná světská láska ztrátou času. 
Proto by partnerství mělo být dalším způsobem, jak se 
dál rozvíjet. Když se silný vztah mezi mužem a ženou 
stane vzorem, budou radost a ště stí zářit dovnitř i ven. 
Pomoci tomu může i buddhismus. Učení založená na 
uvolněnosti dokazují svou dlouholetou účinnost. Jsou 
nadčasová a přinášejí lidem užitek. Pro páry pak není 
trvalé ště stí pouhým snem, ale je skutečně možné.
TAJEMSTVÍ VELKÉ LÁSKY:
Láska je, když myslíme víc na dávání než braní. Je to 
nejen hluboké přání být s někým šťastný, ale stálé přá-
ní udělat pro něj něco dobrého. Když jsme od začátku 
pozitivní a otevření svěžesti, každý okamžik se stává 
bohatým a plným radosti. Tváří v tvář lásce se zdá 
všechno možné, bez jakýchkoli omezení. … 
Můžeme se těšit na dlouholetého a zkušeného žáka 
lamy Ole Nydahla Karla Trachtu.

Téma: Buddha a láska
Místo: DDM Animo
Datum: 11.11.2008 v 19:00 hod, úterý
Cena: 40,- Kč
Kontakt: 605 116 086 Tomáš

Dámský klubDámský klub
V sobotu 11.10.2008 mezi nás přije-
la výtvarnice Zuzana Krajčovičová za 
Slavonic a pod jejím vedením jsme se učily vyřezávat 
razítka a tiskat na textil. Děvčata si potiskla trička, 
ubrusy, prostírky… V příjemné a relaxačně-pracovní 
atmosféře jsme si předávaly své nově nabyté zkuše-
nosti a nápady. Moc se nám všem akce líbila a už nyní 
víme, že nebyla poslední.

I MY JSME PŘISPĚLY
16.10. jsme navštívily divadlo Lávka v Praze, kde jsme 
zhlédly benefi ční představení Svět Toltéků. V hlavní 
roli se představil Jaroslav Dušek s kolegy Pjer la Šez 
a Alanem Vitoušem. Užily jsme si večer plný moudra 
a laskavého humoru. Po představení a besedě jsme 
odjížděly s dojmy, které určitě stojí za zamyšlení. 
Výtěžek ze vstupného byl věnován na projekt sdružení 
HAIMA (na zakoupení barev pro děti s poruchou 
krvetvorby, které jsou hospitalizovány v nemocnici v 
Plzni). (Pozn.: Možná se některá zeptá, proč tato akce 
nebyla zveřejněna. Na všechny akce předem upozor-
ňujeme na našich akcích a tato byla ihned po zveřej-
nění obsazena.)

POZVÁNKA NA LISTOPAD
05.11. 2008 – Pobyt v solné jeskyni „Krystal“ spolu 
s přednáškou o dýchání, sraz v 17:45 hod. na Masary-
kově náměstí před solnou jeskyní, vstupné 80,-Kč.

22.11.2008 – Ukázka balení dárků pod vedením 
paní Fiuráškové z Prahy, od 14 hod. v Rodinném cen-
tru Pohoda, vstupné 70,-Kč.. Od 16 hodin praktická 
dílna balení dárků, nutno nahlásit účast předem (max. 
15 osob), hlaste se u pí Kroulíkové v Infocentru (tel. 
465 612 946), přineste s sebou dárky, které chcete 
zabalit, vstupné 70,- Kč.

28.11.2008 – Taneční večer pro střední generaci 
aneb večer pro Husákovy, Svobodovy a Novotného 
děti, bližší informace k akci na plakátech.

Zdenka Kroulíková, zdenka.kroulikova@tiscali.cz

   RC POHODA    RC POHODA 
VYHLAŠUJE JIŽ PO ŠESTÉ 
VÝTVARNOU SOUTĚŽ NA TÉMA:

„Vím co s tím“
Soutěž o nejoriginálnější výrobek z odpadového mate-
riálu (např. pet lahví, papíru, plechovek apod.). Sou-
těžit se bude ve dvou věkových kategoriích: kategorie 
do 10 let, kategorie nad 10 let. 
Hotové výrobky odevzdejte s označením jména, adre-
sy a věku do Rodinného centra Pohoda, Nádražní 22, 
Žamberk od 18. listopadu do 21.listopadu (8 – 16 
hod.). Jejich výstava pro veřejnost proběhne v RC od 
26.listopadu do 28. listopadu (8 – 18 hod.). 

Bližší informace na tel.: 465 614 555. 
Nejhezčí a nejzajímavější výrobky budou odměněny!

3. listopadu od 17.30 hod. Vás zve nadační fond Sebe-
poznání do RC Pohoda, kde se bude konat přednáška 
„Léčivé pitné režimy aneb jak vyzrát nad nemocí“. 
Obsahem přednášky bude léčivý pitný režim a jeho 
vliv na zdraví člověka, zdravý stravovací režim, řešení 
potíží imunitního systému, prevence a řešení onemoc-
nění, imunitní systém, alfa a beta glukany. Po před-
nášce se pro zájemce uskuteční vyšetření metodou 
irisdiagnostiky se slevou 50%.

KLUB BEZ KLÍČE KLUB BEZ KLÍČE 
otevřeno od 12.00 do 17.45 hod.
3. listopadu – 7. listopadu 
Tvoření obrazků z víček od pet lahví
10. listopadu – 14. listopadu
Tvoření obrazků z víček od pet lahví

Za RC Pohoda Klára Brejtrová
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