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SVČ ANIMO
Termíny letní činnosti v roce 2012Termíny letní činnosti v roce 2012

 29. 6. – 11. 7. 2012 
FRANCIE – Antibes, Francouzská riviéra 
(zájezd na 10 pobytových dní pro rodiče s dětmi a další 
zájemce) Antibes – malebné historické městečko v srdci 
Francouzské riviéry ležící mezi letovisky Nice a Cannes. 
Je charakteristické úzkými romantickými uličkami s ty-
pickým jihofrancouzským tržištěm, kamenným hradem, 
oblázkovými plážemi, vůní květin a azurovým mořem.
 20.7. – 30.7. 
Mezinárodní setkání mládeže v Senftenbergu, SRN
 28.7. – 4.8. 
Taneční tábor Neon, Severomor. chata, Podlesí
 3. 8. – 12. nebo 19. 8. 
CHORVATSKO - Podaca – Makarská Riviéra 
zájezd na 7 nebo 14 pobytových dní pro děti s rodiči a 
dalšími účastníky) Podaca – klidné a příjemné letovisko 
na Makarské riviéře, která je pokládaná za nejkrásněj-
ší část Jadranu. Upravené oblázkové pláže, průzračně 
čisté moře, stín borovic a kulisa horského masivu Bio-
kovo…
 5.8. – 12.8. 
Letní pobyt s aerobikem, Severomor. chata, Podlesí
 11.8. – 25.8. 
Letní dětský tábor, Stárkov u Hronova

Informace a přihlášky: 
SVČ ANIMO Žamberk, 28. října 713, 
tel. 465 611 666, 603 876 667 

Za SVČ ANIMO Žamberk Bc. Lucie Kluková

Ve středu 25.ledna od 16hod. a ve čtvrtek 
26.ledna od 9:30hod. pořádáme :
TVOŘIVÉ OD(DO)POLEDNE 
BATIKOVÁNÍ A PEDIG
Společně si vyrobíme batikované prostí-

rání či ubrus na stůl a pedigovou ozdobnou sponu na 
ubrousek ve tvaru motýla. Vstupné: 30Kč + materiál 
na batikování (20-70Kč/ks dle velikosti) materiál na 
sponu 10Kč/ks. Počet míst je omezen. 
Hlaste se na tel. 465 614 555 nebo 608 621 301 nebo 
mailem centrum@pohoda.org.
Více info na webu www.pohoda.org.

Mgr. Klára Brejtrová, 
koordinátor RC Pohoda a Klubu bez klíče

INFORMACE ZE ŠKOL
NEJLEPŠÍ BASKETBAL NA STŘEDNÍ ŠKOLE V KRAJI SE HRAJE NA GYMNÁZIU ŽAMBERK

Chlapci Gymnázia Žamberk si vzpomněli, že před 
čtyřmi lety postoupili mezi základními školami a 
víceletými gymnázii na republiku, kde vybojovali 
pro Pardubický kraj a naše město skvělé 3.místo. 
Byl to tehdy ojedinělý úspěch v kolektivním sportu 
pro Žamberk. Družstvo, prakticky ve stejném složení, ale o 
čtyři roky starší na sklonku minulého roku s přehledem zví-
tězilo v okrskovém a okresním fi nále středních škol v České 
Třebové a vybojovalo si postup na krajské fi nále do krásné 
haly ve Svitavách, kde tak reprezentovalo okres Ústí n.O. 
Mužstvo ve složení Beran David, Mlynář Zdeněk, Junk Vít, 
Pásler Jakub, Týče David, Lorenc Martin, Kubelka Tomáš a 
Doleček Karel si po přijetí do Svitav nedávalo s ohledem na 
složení zbylých tří mužstev velké cíle a řeklo si, že půjde do 
turnaje od zápasu k zápasu, a pak se uvidí. 
V prvním zápase čekalo náš tým domácí mužstvo Svitav s 

velice kvalitním a zkušeným rozehrávačem Kačengou, který je tahounem Svitav ve Východočeské lize. Utkání 
bylo velice vyrovnané a našim klukům se podařilo odskočit až v samém závěru, a tak zvítězili poměrem 62 : 40. 
Ve druhém utkání nás čekal velmi vyrovnaný tým Gymnázia Dašická Pardubice, který byl složen z hráčů BK 
Pardubice. Podařilo se nám vstoupit do zápasu, dokázali jsme se dříve smířit s přísnějším metrem rozhodčích a 
po celou hrací dobu jsme si udržovali mírný náskok. Na konci svítilo na tabuli naše vítězství 45 : 39. V posledním 
zápase jsme nastupovali proti Gymnáziu Chrudim, ale jelikož Chrudim prohrála se Svitavami o jediný koš v 
předcházejícím utkání, byli jsme tak již vítězi celého turnaje. A toto vítězství jsme jenom potvrdili a soupeře se 
nám podařilo v exhibičním výkonu deklasovat 65 : 23. Pohled na konečnou tabulku byl pro všechny překvape-
ním: 1.Žamberk, 2.Pardubice, 3. Svitavy, 4.Chrudim. 
Chlapci přebrali zlaté medaile zcela po zásluze a je jenom škoda, že letošní rok se neuskuteční republikové fi nále.
Děkujeme studentům za vzornou reprezentaci místního gymnázia a našeho města a popřejme jim hodně spor-
tovních, studijních a osobních úspěchů.                                                                                                                                   P.a.

SPORTOVNÍ ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZŠ Z8.ŘÍJNA ŽAMBERKSPORTOVNÍ ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZŠ Z8.ŘÍJNA ŽAMBERK

Družstva mladších a starších žáků vyhrála v listopadu okrsková kola v halové kopané a postoupila do okresního 
fi nále v Chocni. Ve čtyřech utkáních vítězů okrskových kol vybojovali ml.žáci /6.- 7.r./ výborné druhé místo a starší 
žáci /8.-9.r./ turnaj vyhráli a postoupili do krajského fi nále základních škol Pardubického kraje, které se uskuteční 
v březnu 2012 v Chrudimi. Tímto vítězstvím a svým chováním dobře reprezentovali školu a město Žamberk. 

Hájek J., učitel Tv

ŠKOLA ZÍSKALA DALŠÍ MATERIÁLNÍ PODPORUŠKOLA ZÍSKALA DALŠÍ MATERIÁLNÍ PODPORU
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk, Zámek vyučuje řadu zajímavých a potřebných učebních i ma-
turitních oborů. Poměrně dlouhou tradici výuky zde má učební obor instalatér. Proto bylo pro školu významným 
oceněním její jmenování regionálním centrem přípravy instalatérů pro Pardubický kraj. Z tohoto titulu vyplývají 
nejenom určité povinnosti, ale i některé možnosti přispívající ke zkvalitnění výuky a materiálnímu zabezpečení 
výuky. Jednou z aktivit je i navazování kontaktů s předními renomovanými fi rmami, které pro budoucí insta-
latéry připravují odborné vzdělávací kurzy a poskytují své produkty pro potřeby vyučování. K těmto fi rmám 
dlouhodobě patří i Korado Česká Třebová se svým školícím a vzdělávacím centrem a oddělením propagace. Dů-
kazem, že jejich materiální pomoc nadále funguje, je dodání 
deskových otopných těles, která budou využita nejenom pro 
výuku, ale i pro krajskou soutěž v odborných dovednostech, 
kde je škola garantem. Učební obor instalatér je po stránce 
materiální velice náročný, neboť jenom na kurzy svařování 
plamenem, pájení mědi a svařování plastů, které učni absol-
vují, musí škola vynaložit nemalé fi nanční prostředky. Kaž-
dá škola proto určitě uvítá, když i nadále budou existovat fi r-
my se zájmem o spolupráci a s možností materiální pomoci.
Na snímku vedoucí vzdělávacího centra fi rmy Korado Čes-
ká Třebová Ing. Mikeš předává zástupkyni ředitele školy 
PhDr. Pecháčkové desková otopná tělesa pro potřeby výuky.

Mgr. Jaroslav Douda


