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Velký úspěch žáků ZŠ Žamberk 28.října
Čtrnáctý ročník největšího dětského fotbalového turnaje v 
Evropě McDonalds Cupu se chýlí ke konci a z původních 
téměř tří tisíc škol zůstávají ve hře jen ty nejlepší. Vítězo-
vé krajských fi nále v kategorii B (žáci 4. a 5.tříd) se 13. a 
14.června utkali v Olomouci (pod názvem „Svátek fotba-
lu“) o celkového vítěze v ČR. Nás těší, že družstvo žáků 
naší školy v kategorii B vyhrálo okrskové kolo v Žamberku, 
okresní fi nále v Ústí nad Orlicí a v krajském fi nále v Par-
dubicích 23.5.2011 za přítomnosti patrona této soutěže 
Vladimíra Šmicra vybojovalo krásné (i když nepostupové) 2.místo. Nejlepšími hráči byli Tomáš Mikyska, Jára 
Kořínek, Daniel Janata, Petr Chládek, Černý Jan, Dostálek Patrik, Hernych Tomáš. Dále hráli : Strnad Adam, 
Janovec Jan, Procházka Vojta, Kubišta Lukáš, Moravec Felix, Jordán Šimon, Adámek Adam. Chlapcům děkuji za 
vzornou reprezentaci školy a Žamberka!    Učitel Tv Mgr.Hájek Jaroslav, vedoucí družstva



Návštěva žáků německé školy Dr. Otto Rindta 
ze Senftenbergu na ZŠ 28. října 23.-27. května 2011
A je to tady…!!! Je pondělí, půl čtvrté a po dlouhém celo-
denním čekání dorazili naši němečtí kamarádi k nám do 
školy. Přátelsky jsme je přivítali, pohostili a poté jsme vy-
razili do českých rodin. Po přijetí do rodin jsme seznámili 
německé žáky s jejich novým domovem. 
Kamarádům ze Senftenbergu jsme poskytovali snídani a 
večeři, celodenní program byl vždy pro všechny společný. 
V úterý jsme se setkali na vlakovém nádraží v Žamberku a 
vyrazili jsme do Litic. Chtěli jsme navštívit hrad. Když jsme 
k němu došli, zjistili jsme, že jsme se rozdělili na dvě části 
a jedna část omylem zabloudila a šla směrem na Potštejn. 
Za nějakou dobu jsme se opět šťastně setkali a mohli vyrazit vlakem zpět na oběd do jídelny na Knopově náměstí 
v Žamberku. Po obědě jsme měli chvilku volno a potom jeli autobusem na Pastviny. Karolína Nowoczková zde 
zařídila pro české i německé děti projížďku na šlapadlech. Ve středu jsme se nejprve společně vyfotografovali v 
Zámeckém parku a pak se vydali na procházku městem. Oběd byl tentokrát ve školní jídelně v naší škole. Dále nás 
čekala návštěva rozhledny na Suchém vrchu a pevnosti Hůrka u města Králíky. Ve čtvrtek jsme stejně jako v úterý 
zamířili na vlakové nádraží, odkud jsme vyrazili tentokrát do Prahy. Zde jsme si prohlédli největší pamětihodnosti 
a poté,v což jsme všichni doufali, jsme konečně vyrazili nakupovat…Stihli jsme také zajít na občerstvení a pak 
už hurá do Žamberka, kde na nás čekala „diskotéka“. A byl tu pátek, poslední den….Naši kamarádi se sbalili, 
nasnídali a všichni jsme se naposledy sešli na školním dvoře, kde už čekal německý autobus. Rozloučili jsme se, 
vyměnili jsme si podpisy na společných fotkách a němečtí žáci spolu s německými učiteli odjeli zpět do svého 
rodného města Senftenbergu. 
Návštěva kamarádů ze Saska proběhla k oboustranné spokojenosti a všichni jsme si ji pořádně užili…!! Už se 
těšíme, až příští rok navštívíme zase my naše kamarády v SRN.  Karolína Nowoczková, 9.A a Kamil Hlava, 9.B

         Soutěže ZUŠ 2011 – 4. kapitola         Soutěže ZUŠ 2011 – 4. kapitola
Do nejvyššího patra soutěží ZUŠ 2010/2011 – tedy do ústředních kol 
– se ze Žamberka probojovali akordeonistka Adélka Luxová, akorde-
onové kvarteto, houslisté Michal Neugebauer a Váša Kotyza, reci-
tátorky Anička Pachelová, Terezka Junková a Natálka Dunglová a 
také kolektiv výtvarníků (Markéta Brůnová, Eliška Dytrtová a Hynek 
Tejkl) se svým projektem „Socha pro moje město“. Velmi radostná 
bilance tohoto soutěžního roku! A protože ve výtvarném oboru i mezi 
recitátory se jedná o nesoutěžní národní přehlídku, můžeme jim už dnes 
poblahopřát a poděkovat za zviditelnění naší školy i města Žamberka. 
Akordeonisté soutěžili v ústředním kole v Havířově 6. 5. 2011 a udě-
lali nám velkou radost! 8 letá Adélka Luxová přivezla 3. místo, když 
v její nulté kategorii soutěžilo 14 malých akordeonistů. Neztratila se a 
získala zkušenosti do budoucna. A akordeonový kvartet? Obsadil 1. 
místo a navázal tak na úspěchy svých starších předchůdců. Děkuji tedy 
co nejupřímněji Věře Danielové, Petře Kalousové, Tereze Schlöglové 
a Jakubovi Páslerovi za vynikající reprezentaci, za spolehlivý výkon a 

velkou soudržnost celého kolektivu!  Hlavní iniciátorkou obou úspěchů 
je však učitelka akordeonu Eva Steffková, která navzdory svému mládí 
patří k nejlepším učitelům akordeonu nejen v našem regionu.
Na závěr jsem si nechala houslisty, protože jejich ústřední kolo v Liberci 
proběhlo až 20. a 21. 5. 2011. Tradičně vysoká konkurence, která provází 
všechny soutěže houslistů, mezi účastníky byli i čerství vítězové Kocianovy 
houslové soutěže, která proběhla nedávno v Ústí nad Orlicí. 
A tak je mi ctí uvést, že Michal Neugebauer i Váša Kotyza, který nás i 
sebe překvapil už postupem do ústředního kola, získali v nabité soutěži 
čestná uznání po předvedení velmi dobrých výkonů! 
Za tímto konstatováním je mnoho tvrdé každodenní práce obou z nich, 
ale hlavně špičkové vedení ze strany učitelky Jaroslavy Doudové. Z obou 
vychovala vynikající muzikanty, kteří mají nejen techniku, ale i srdce.
Velké gratulace a poděkování všem ! PhDr. Hana Chvátilová, ředitelka školy

Náš týden v NizozemskuNáš týden v Nizozemsku

Jak už je na Gymnáziu Žamberk zvykem, 
„druháky“ čeká zájezd do Nizozemska. 
Ani nás neminul týdenní pobyt v ho-

landském Woerdenu. Nejprve jsme se na počátku 
května zúčastnili projektového dne s tématem „Ni-
zozemsko známé i neznámé“.O dva týdny později 
nám tak nic nebránilo v tom, abychom se 21. května 
večer vydali vstříc novým zážitkům. Cestu jsme si 
zpestřili návštěvou Deltaparku, kde jsme přišli na 
kloub systému hrází v Nizozemsku, ale měli jsme 
také možnost vyzkoušet si na vlastní kůži sílu větru 
v simulátoru orkánu, vidět vystoupení tuleňů, obří 
akvárium a mnoho dalšího.
Po srdečném přivítání na Minkema College ve 
Woerdenu jsme byli rozděleni do rodin a následo-
valo pět dní plných poznávání a zábavy. Slovy mé 
hostitelské rodiny, jsme toho viděli více než kdejaký 
Nizozemec za celý život. Pondělí patřilo seznamo-

vání s holandskými studenty a poznávání Woerde-
nu. Další den jsme se vydali do Haagu - města, které 
je sídlem nizozemské vlády, parlamentu, královny 
a mnoha mezinárodních organizací. Prošli jsme si 
miniaturní městečko Madurodam, které představu-
je všechno, čím se Nizozemsko proslavilo ve světě, v 
poměru 1 : 25 na ploše 18.000 m². Nakonec nesmě-
la chybět návštěva proslulé pláže Scheveningen. 
Středa patřila Amsterdamu – hlavnímu a zároveň 
největšímu městu Nizozemska, kde jsme navštívili 
například Muzeum van Gogha. Ve čtvrtek jsme jeli 
do Utrechtu, kde jsme si nenechali ujít možnost 
vystoupat na Domtoren, jednu z nejznámějších věží 
v Nizozemsku. Krásnému výhledu předcházelo 465 
schodů. Odpoledne jsme si zajezdili na kajacích po 
kanále. Někteří se i vykoupali. 
Po ofi ciálním rozloučení ve škole jsme si užívali 
poslední večer s našimi novými holandskými kama-
rády. V pátek ráno jsme se plni krásných zážitků vy-
dali na cestu domů. Zastavili jsme se ještě na nákup 
holandských sýrů, sušenek a dalších dobrot, aby je 
doma mohli ochutnat. Po cestě nás čekaly ještě dvě 
zastávky. První byla v Naardenu, kde je pohřben J. 
A. Komenský. Když jsme přejeli hranice s Němec-
kem, krajina se začala zvlňovat a zanedlouho jsme 
stáli na mystické skále Loreley s nádherným výhle-
dem na řeku Rýn. Pak už nás čekala jen noc v auto-
buse a 28. května ráno jsme celí rozespalí dorazili 
do Žamberka.
Díky tomu, že jsme byli ubytováni v rodinách, jsme 
měli možnost opravdu poznat, jak vypadá každo-
denní život v Nizozemsku. Věřím, že ani oni nezů-
stali naší návštěvou nedotčení. S mou zvídavou hos-
titelskou rodinou jsme se dostali přes moje koníčky, 
Žamberk a ostatní obvyklá témata až k politickým 
stranám a výši úroků u nás. 
Dostalo se nám milého přijetí, máme nové kama-
rády a můžeme se těšit na podzim, kdy přijedou 
do Žamberka. Myslím, že za každého můžu říct, 
že se tato cesta vydařila. Vděčíme za to paním pro-
fesorkám Hermannové, Dostálkové, panu profe-
soru Vebrovi, našim pánům řidičům, holandským 
učitelům i hostitelským rodinám. Jim všem patří 
velký dík. 

 Za třídy 2. B a 6. A Hana Strnadová
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