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Včelařský kroužek při Šťastném 
domově Líšnice, o. p. s., má za 
sebou velmi úspěšné jaro. Zú-
častnili jsme se včelařské soutě-
že pro mládež Zlatá včela 2014 
a dvakrát jsme zabodovali. Po-
prvé na oblastním kole obsadil 
Jirka Prachař 1. místo ve starší 
kategorii a postoupil tak do ce-
lostátního kola, kde se umístil 
v desítce nejlepších včelaříků z 
celé republiky. 
Jirka Prachař je žákem Spe-
ciální základní školy v Žam-
berku a bydlí v Kunvaldě. O 
včelařství se zajímá od sedmi 
let a sám se stará již o tři včel-
stva. Je to velmi šikovný kluk, 
který má velkou podporu ve své 
rodině a v přátelích včelařích z 
Kunvaldu.
Celostátní kolo je velmi náročné 
a opravdu prověří, kdo umí a kdo ne. 
Postupující do ústředního kola soutě-
že musí mít vypracovanou písemnou 
práci se včelařskou tématikou, kterou 
veřejně obhajují. Jirka Prachař se v 
této části soutěže zařadil mezi nejlepší 
a v ostatních disciplínách, jako je vše-
obecný test, mikroskopování, pozná-
vací zkoušky z botaniky, ze včelařských 
pomůcek a praxe, podával vyrovnané 
výkony.
Soutěž Zlatá včela má poměrně boha-
tou historii. Organizuje ji Český svaz 
včelařů a z velké části ji zaštiťuje, ale 
bez velké dávky dobrovolnosti z řad or-
ganizátorů oblastních kol by nebyla tak 
úspěšná a mezi mladými budoucími 

včelaři tak oblíbená. Jsou to velmi pří-
jemná setkání, kde si děti porovnávají 
teoretické a praktické dovednosti zís-
kané při práci ve včelařském kroužku a 
navazují kamarádství.
Dva poslední ročníky oblastního kola v 
Pardubickém kraji se konaly ve Slatiňa-
nech, kde jim soutěžní zázemí vytvořil 
VKM, škola, dobrovolníci z řad přátel 
včelařů, různých organizací a rodičů. 
Příští rok předávají zodpovědnost za 
organizování soutěže k nám do Žam-
berka a Šťastný domov Líšnice, o. p. s., 
s pomocí svých lektorů a přátel se vy-
nasnaží tuto důvěru nezklamat. Držte 
nám palce!       Jana Bíba, lektorka včelařství, 

Šťastný domov Líšnice, o. p. s.

neonek a „roztančenÁ sLunÍčka“
V úterý v podvečer se na dvoře naší mateřské školy naposledy v tomto 
školním roce roztančila „Sluníčka“ z Neonku. Zahájila tak již tradíč-

ní slavnost ROZLOučENí S PřEDŠKOLÁKY. Neonek navštěvovalo šestnáct 
dětí. Pravidelně jsme se scházeli každý čtvrtek a kromě tancování jsme si užili i 
spoustu legrace. Děti se těšily na chvíli,kdy budou moci vystupovat a ukázat tak 
výsledky svého snažení. Stalo se tak při zahájení MEZINÁRODNíHO DNE   
tANCE v Žamberku na hřišti u Penny. Dále se Neonek představil  na EMA 2014 
v  Divišově divadle a na BĚHu NADĚJE. Své vystoupení předvedl také ve školní 
jídelně jako poděkování za dobroty, které nám paní kuchařky a páni kuchaří při-
pravují každý den ve školce.
Děkuji dětem a jejich rodičům za jejich celoroční spolupráci, přeji jim hezké prázd-
niny a dovolenou a budoucím školáčkům hodně úspěchů ve škole. Poděkování 
také patří Pivnici u divadla za sponzorský dar našim malým tanečníkům v podobě 
výborné zmrzliny, na které si děti pochutnaly. A také chci poděkovat své kolegyni 
Milušce za spolupráci a choreografii.                                   Za MŠ Sluníčko Romana Grófová

zÁJezd za hranIce neJen VŠednÍch dnů…
VčeLařský krouŽek mÁ úsPěŠného BoJoVnÍka

Ve dnech 19. – 23. května 
2014 jsme se my, žáci 7., 8. a 9. tříd 
Základní školy 28. října v  Žamberku, 
účastnili výměnného pobytu s  part-
nerskou školou dr. Otto Rindta v  ně-
meckém Senftenbergu. V  pondělí 19. 
května jsme ráno vyrazili od školy 
„Lukabusem“, který nás s  jednou za-
stávkou v Česku a jednou v Německu 
zavezl přímo ke škole. Tam jsme se 
přivítali se zástupci partnerské školy 
a s  žáky. Sympatický ředitel pronesl 
zajímavou řeč, které ovšem téměř ni-

kdo nerozuměl, takže nám ji pan uči-
tel Žejdlík překládal do češtiny. Byli 
jsme rozděleni do rodin a děti, na kte-
ré nezbyla rodina (cestou jsme se asi 
přemnožili) , měly bydlet v nedalekém 
kempu v chatkám společně s učiteli a 
panem řidičem. Pan ředitel nás pro-
vedl po škole a ukázal nám např. od-
bornou učebnu chemie, počítačovou 
učebnu, tělocvičnu a zahrádku.
Rozloučili jsme se a všichni se rozešli 
do rodin. Večeři a zbytek dne jsme strá-
vili v  rodinách či v  kempu. Další den 
jsme se ráno sešli ve škole a vydali se 
na projížďku po okolních památkách. 
Zhlédli jsme obrovský závodní okruh 
a vysokou rozhlednu, ze které jsme 
měli všechna senftenberská jezera 
jako na dlani. Prošli jsme se kolem je-
zer, která vznikla zatopením bývalých 
uhelných dolů. Oběd jsme měli na ces-
tě, a když jsme přijeli zpátky ke škole, 
pan ředitel ugriloval vynikající steaky 
a klobásy. Díky ochotě rodin nás pak 
asi patnáct mohlo jít na dvě hodiny 

do města a jeden hodný tatínek nám 
dokonce ukázal nějaké zajímavosti a 
provedl nás po městě. Poté, co jsme si 
užili spoustu legrace, jsme se rozešli a 
setkali se až další den před zdejší rad-
nicí, kde nás přivítala příjemná paní a 
ukázala nám jak nově vybavenou, tak i 
starou část radnice. Pak jsme se pěším 
pochodem přesunuli k senftenberské-
mu muzeu, kde nás čekala zajímavá 
přednáška o dřívějším životě na ško-
lách, při které jsme se na chvíli stali 
žáky a psali švabachem. Následovala 

výstava o uhelných dolech a oběd v po-
době pizzy. Pak jsme si prošli místní 
ZOO, kde jsme mohli přímo do ohrád-
ky mezi zvířátka, a senftenberský 
přístav. Znovu jsme se rozloučili, aby-
chom se další den setkali na nádraží, 
odkud jsme vlakem dojeli do Drážďan. 
Tam jsme měli krátkou prohlídku his-
torického města a následně několika-
hodinový rozchod, při kterém si všich-
ni mohli prohlédnout další památky a 
nakoupit v  obchodních centrech, což 
jsme si všichni velmi užili. Večer jsme 
se vrátili unavení, takže jsme byli rádi, 
že jsme mohli jít brzy spát. A v pátek 
ráno jsme se setkali u školy se sbalený-
mi batohy, rozloučili se s  německými 
kamarády a odjeli.
Děkuji učitelům, kteří s  námi jeli a 
díky nimž jsme měli možnost být na 
tak úžasném výměnném pobytu, pro-
tože, a myslím, že mluvím za všechny, 
máme ze Senftenbergu nezapomenu-
telné zážitky.

 Tomáš Sourada, žák 8. třídy ZŠ 28. října


