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VÁŽenÍ oBYVateLé města ŽamBerka,
stejně jako řada dalších lidí v našem městě jsme i my dlouhodobě nespokojeni s 
prací jeho reprezentace. Uvědomujeme si však, že plané řeči v závětří ničemu ne-
pomohou, a proto jsme se rozhodli, že se pokusíme pro změnu v Žamberku udělat 
něco aktivně.
Chceme, aby se dobré mezilidské vztahy a přátelské prostředí v našem městě staly 
něčím zcela přirozeným, stejně tak jako základní důvěra mezi lidmi. Domníváme 
se, že obyvatelé by měli mít možnost maximálně se do chodu města zapojit, a měs-
to by s nimi mělo zcela otevřeně komunikovat. Nechceme zaplavovat ŽL neko-
nečnými polemikami, ale chceme záležitosti, týkající se Žamberka, řešit věcně a 
racionálně. Základem fungující obce je vždy transparentní hospodaření se svěře-
nými prostředky a majetkem a aktivní vytváření příležitosti pro jeho další rozvoj. 
Naprostým základem je však pokorný, zodpovědný a otevřený přístup k veřejnosti. 
Přidejte se k nám a staňte se aktivními obyvateli, kteří vědí, v jakém městě chtějí 
žít a chtějí pro to něco udělat. 

Za místní sdružení politické strany Republika Martin Fránek, Jiří Pelinka, tel. 602 292 994

Vážení spoluobčané,
Hnutí ANO 2011 získalo v Žamberku v  květnových volbách do 
Evropského parlamentu celkem 17,32 % platných hlasů a o pouhé dva hlasy skon-
čilo těsně na druhém místě. Děkujeme všem voličům Ano 2011 za podporu. Hnu-
tí ANO v Žamberku je novým subjektem na lokální politické scéně, který hledá 
nové sympatizanty a zájemce o aktivní spolupráci, jimž není budoucnost našeho 
města a budoucnost našich dětí lhostejná. Všem spoluobčanům, kterým nejsou 
cizí obecné principy hnutí ANO, nabízíme možnost zapojit se s námi do diskuse o 
volebních tématech a prioritách vhodných pro rozvoj našeho města a podílet se 
na vytvoření takového volebního programu, který bude mít ambice splnit jejich 
vlastní očekávání.        Za členy hnutí ANO 2011 v Žamberku Zdena Šebková a Bc. Martin Filip, 

kontakt: info@ano-zamberk.cz, tel. 736 766 877

Běh naděJe V ŽamBerku
Běh naděje, který se konal v  úterý 17. 
června v  Žamberku, byl jedním z  62 
Běhů naděje, které se v  letošním roce 
běží po celé České republice. Jedná se 
o sportovně společenské humanitární 
akce inspirované Během Terryho Foxe, 
který v České republice úspěšně probí-
hal v letech 1993 – 2007 a na nějž Běh 
naděje volně navazuje. V Žamberku se 
tento druh akce spojený s humanitární 
sbírkou na podporu výzkumu rakoviny 
konal již po 18. 
Doprovodný program se odehrál na 
prostranství před Divišovým divadlem 
a tradičně začal malováním na asfalt. 
Většina výtvarných děl vznikla pod ru-
kama dětí z  MŠ Čtyřlístek, připojit se 
však mohl kterýkoli zájemce. Na silni-
ci tak vznikla galerie pestrobarevných 
obrázků a porota ocenila autorky tří 
nejkrásnějších – těmi byly Laura Her-
manová, Tereza Páchová a Kristýna 
Smrčková. 
V  doprovodném programu vystoupily 
mažoretky ze ZŠ Nádražní 743, Neo-
nek při MŠ Sluníčko, Taneční skupina 

grafování s medailemi a trofejí,… prostě 
vše, co si může vítěz finále MČR přát… 
Tanečníci z  DVK 1 byli letos našimi 
nejúspěšnějšími. Ale i ostatní se do-
čkali nemálo úspěchů. Nejmenší děti 
z MINI 2 (4 – 6 let) získaly 2 bronzové 
medaile v Jičíně a Jablonném. Zkušeněj-
ší děti z MINI 1 (7 – 8 let) zabodovaly 
na každé soutěži. Většinou si odnesly 
stříbro (Region MČR v Hradci Králové, 
Rychnov, Hronov a Jablonné) a v Jičíně 
dokonce zvítězily. Tanečníci z  DVK 2 
(oproti DVK 1 méně zkušení 9 – 11 letí 
tanečníci) byli druzí v  Hradci Králové 
na regionu MČR, třetí v Hronově, sed-
mí na Mistrovství Čech v  Chomutově. 
Jejich nejlepším umístěním bylo osmé 
místo na Beat streetu v  Brně, kde si 
zatančili s  těmi nejlepšími a přesto se 
v celkovém pořadí neztratili… Tanečníci 
z JVK 1 (12 – 16 let) svými výsledky také 
nezapadli – byli třetí na Taneční skupi-
ně roku v  Chrudimi, druzí na regionu 
MČR, první v Jablonném, třetí v Jičíně a 
první v Hronově. Méně zkušení z JVK 2 
(11 – 15 let) byli pátí na regionu, šestí 
v Hronově a medaile se dočkali v Jičíně, 
kde byli třetí. „Dospěláci“ z HVK (16 a 
více let) byli druzí v Hradci Králové na 
regionu MČR a desátí na Mistrovství 
Čech v Praze. A naši „rodiče“ z SVK (25 
let a výš) byli druzí na regionu v Hradci, 
v Jičíně získali Zvláštní ocenění od poro-
ty a na Beat street obsadili krásné šesté 
místo. 
A na závěr? Především ještě jednou 
velká gratulace tanečníkům z DVK 1 a 
jejich trenérce René Šebkové za Mist-
rovský titul. 
Poděkování - všem tanečníkům za 
tvrdou dřinu a úžasné taneční výkony, 
rodičům za podporu svých dětí a spolu-
práci s námi, trenérům a choreografům 
– René Šebkové, Verče Procházkové, 
Lee Bílé, Domovi Židkovi, Papájovi, 
Spajxovi a Páje Michalovičové za práci 
s  tanečníky a za super choreografie. A 
v  neposlední řadě poděkování Městu 
Žamberku a našim sponzorům za fi-
nanční či materiálové příspěvky. Díky! 
Bc. Lucie Kluková, vedoucí TS Neon
Kompletní výsledky soutěžní sezóny 
2014 najdete na www.neon.zamberk.cz/
aktuality.

Neon MINI 1 a DVK 2 a žáci ze Spe-
ciální SŠ a ZŠ Žamberk. Každoroční 
součástí programu byla také soutěž 
školních týmů. Tentokrát se mezi sebou 
utkala družstva ze ZŠ 28. října, ZŠ Ná-
dražní 743 a SSŠ a ZŠ Žamberk. Týmy 
bojovaly ve třech více či méně nároč-
ných disciplínách, které jistě pobavily 
a zaujaly nejen samotné soutěžící, ale 
především značné řady fanoušků a při-
hlížejících diváků. Vítězi se pro tento 
rok stali zástupci ze ZŠ Nádražní 743. 
Za zmínku jistě stojí i stanoviště České-
ho červeného kříže z  Ústí n.O., kde si 
bylo možné vyzkoušet poskytnutí prv-
ní pomoci. Celkem se zaregistrovalo 
392 účastníků a na boj proti rakovině 
věnovali částku 8.526 Kč. Cyklistické 
i běžecké tratě byly vedeny Zámeckým 
parkem. 
Děkujeme rodině Parishů, která nám 
běh parkem umožnila.
Běh naděje pořádalo Město Žamberk 
a ZŠ 28. října 581 Žamberk ve spo-
lupráci s  MP FIDIKO a SVČ ANIMO 
Žamberk. Děkujeme nejen těm, kteří 
se podíleli na zdařilém průběhu akce, 
ale také všem účastníkům Běhu naděje, 
kteří podpořili výzkum rakoviny. 

Foto a text Petra Brůnová, 
referentka pro kulturu a propagaci města 

Neděle 8. června 2014 byla pro TS Neon 
historicky nejúspěšnější nedělí – TS 
Neon se poprvé od svého vzniku stal 
Mistrem České republiky ve street dan-
ce! Děti z  DVK 1 se svou choreografií 
„Svět dětí“ vybojovaly na Beat street 
v Brně zlatou medaili a staly se tak prá-
voplatnými držiteli titulu Mistr ČR pro 
rok 2014!
Cesta k  takovému úspěchu nebyla ov-
šem jednoduchá. Co jí předcházelo? 
Roky tvrdého tanečního tréninku a ná-
ročný půlroční trénink letošní soutěžní 
choreografie. Účast (a samá vítězství!) 
na pohárových soutěžích. Vítězství 
v  Hradci Králové na regionálním kole 
seriálu MČR ve street dance. A po vel-
kém očekávání také velké zklamání na 
Mistrovství Čech v Chomutově, kdy naši 
tanečníci skončili ve finále čtvrtí… 
Konec dobrý, všechno dobré – nomina-
ce na Beat street (oficiální Mistrovství 
ČR ve street dance vyhlašované Czech 
dance organization) byla pro 9 – 12 leté 
tanečníky i pro jejich trenérku René Šeb-
kovou velkou výzvou - do Brna odjížděli 
s obavami, ale i s nadějí. Do Brna, kde se 
sejde taneční elita celé republiky… 

První naší brněnskou radostí byl postup 
do finále mezi 6 nejlepších choreografií. 
Malý podorlický Žamberk mezi taneční-
mi školami z Prahy a Brna! A po finále 
to nejlepší – vyhlášení výsledků. Nebyli 
jsme ani šestí, ani pátí a hurá ani čtvr-
tí – máme medaile! Od moderátorky 
přichází pro první tři finalisty pozvánka 
na soutěžní parket. A vyhlašuje se dál 
a my stojíme v  kroužku a držíme se za 
ruce – nejsme ani třetí! A pak zazněla ta 
nejkrásnější moderátorčina slova: „na 
druhém místě se umístil B-Original a 
na prvním TS Neon Žamberk!“ … Ra-
dost byla veliká – smích a slzy se mísily 
dohromady, gratulace od rodičů, foto-

ts neon ŽamBerk mIstrem české rePuBLIkY 
Ve street dance


