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párty „přátelství“ / friendship party
Koncem února vybraní žáci 8. a 9. tříd připravili v rámci programu Comenius akce 
pro 3., 4. a 5. třídy.  Akce byla pojmenována „Párty přátelství / Friendship Party“. 

Předem jsme nachystali různé aktivity 
pro mladší žáky. Pátým třídám se nej-
více líbila konverzace v angličtině a hra 
„Řekni něco pěkného anglicky o svém 
kamarádovi“, 4. třídy nejlépe soutěžily 
v tanečních soutěžích, 3. třídy nejlépe 
skládaly puzzle ve tvaru srdíček. Užili 
jsme si hodně legrace a zábavy.

Žákyně 9. A – Markét Kacálková, Terka 
Martincová, Simča Burkotová, ZŠ 28. října 581

masopustnÍ úterý 
ve speciální střední škole a základní škole v Žamberku

V úterý 4. března se naší školou ozýval rachot vozembouchu a praskajících balón-
ků. Medvěd, žába, ženich s nevěstou, pejsek a kočička, žebrák, kominík, Motovi-
dlo, tanečnice, tlustý s tlustou, lyžařka, řeznice, kobyla a další maškary navštívili 
žáky ve vyučování a předvedli veselý program. V něm zpívali a hulákali, tančili šav-
lový tanec. Obecenstvo pochovávalo basu, všichni dostali perníkový čtyřlístek na 
památku a kominickou šmouhu na tvář pro štěstí. 
Kdo chtěl, mohl si s maškarami připít na zdraví.

Celý masopustní průvod se po návštěvě školy vydal 
městem k Albertinu. Cestou míjel radnici, a tak se za-
stavil u pana starosty Jiřího Dytrta a předvedl mu své 
vystoupení. V Albertinu navštívily maškary oddělení so-
ciálních lůžek. I tam bylo veselo, jen s tancem se nevešly 
do malých pokojíků…  Klientům udělaly velkou radost, 
někteří otírali slzy dojetí. Žáci internátu, kteří Masopust 
připravili, se vraceli k večeři velmi unavení, ale plni do-
jmů a zářili štěstím, protože toho dne vykouzlili úsměvy 
v tvářích mnoha lidí.                                    L. Matyášová, DiS.

hledáme noVé talenty 
V běhu na lyŽÍch

8. - 9. 3. 2014 v Jablonci nad Nisou
Závody se konaly ve známém lyžař-
ském areálu v  Břízkách. V  sobotu se 
jelo klasicky a v neděli volně. Výsledky 
žamberských závodníků startujících za 
Spartak Letohrad, klasicky: 
4. Mikysková Sv.  žky.ml. 2 km     8:09,5
4. Mikyska T.  žci.st. 4 km   11:14,0
Dále se zúčastnila: Kubíčková Nikita a 
Smrčková Natálie
volně:
5. Kubíčková N. žky.ml. 2 km   6:36,1
3. Smrčková N. žky.st. 2 km   5:46,2
Dále se zúčastnila: Mikysková Svatava 
a Mikyska Tomáš.                                   vkal

ČeskomoraVský pohár 
V běhu na lyŽÍch

Pro sezonu 2014 byly vyhlášeny vý-
sledky Českomoravského poháru pro 
kraje Vysočina a Pardubice. Vzhledem 
k špatným sněhovým podmínkám vět-
šina závodů byla odvolána. Mimo závo-
du na Suchém vrchu, který se odjel na 
přírodním sněhu, byly všechny ostatní 
na sněhu umělém, a ten byl pouze v No-
vém Městě na Moravě a v Letohradu. 
V  každém závodě bylo bodováno  

15 nejlepších závodníků v každé věko-
vé kategorii, ze kterých bylo stanoveno 
pořadí. 
Uvádím výsledky pouze do 5. místa.  
Ostatní na stránkách www.sportorlice.
wz.cz 
muži 1. Petr Kalous 46 b.
veteráni 2. Tomáš Strnad 40 b.
 4. Luděk Novotný 37 b.
st. žáci 1. Tomáš Mikyska 45 b.
 4. Adam Strnad 36 b.
st.žákyně 2. Natálie Smrčková 43 b.
ml. žákyně 1. Nikita Kubíčková 45 b. 
 5. Svatava Mikysková 36 b.

vkal

Dne 8. 3. 2014 se v  Rychnově nad 
Kněžnou konal hokejový turnaj o 
POHÁR MĚSTA RYCHNOVA NAD 
KNĚŽNOU. Turnaje se zúčastnilo 5 
hokejových týmů mladších 
přípravek – ročníky 2007 
a mladší.  Za Žamberk na-
stoupilo 12 malých „Divo-
čáků“. 
Hrálo se 2 x 15 minut a ka-
ždý zápas byl samostatně 
bodově ohodnocen. Nej-
dříve „prťousci “ nastoupi-
li proti stejně velkým hrá-
čům z TJ Spartaku Nové 
Město n.Met., které porazili 2:0 a 6:2. 
V druhém zápase zvítězili i nad týmem 
HC RYCHNOV 8:1 a 6:2. Po přestávce 
remizovali 2:2 s  týmem HC WIKOV 
HRONOV a druhou část vyhráli se 
skórem 4:0.   V posledním zápase neče-
kaně porazili i tým SOKOL ČESTICE, 

a to 2:1 a 7:1. 
DIVOČÁCI ze ŽAMBERKA celou se-
zónu pilně trénovali, nejdříve v  nové 
sokolovně v  Lukavici, poté dojížděli 

jednou týdně na zimní sta-
dion do Rychnova n. Kn. a 
konečně od prosince 3krát 
týdně na vlastním ledě.  
Krásné první místo je o to 
zaslouženější vzhledem 
k zázemí soupeřů, kteří už 
v září mohou nasadit brus-
ličky, obléci hokejovou vý-
zbroj a vyrazit na svůj krytý 
led, což našim v Žamberku 

zatím chybí.  
Přejeme všem malým hokejistům a 
jejich trenérům hodně zdraví a ener-
gie a do příští sezóny hodně takových 
krásných úspěchů jako v Rychnově nad 
Kněžnou.               

 Za rodiče D.Flekrová

na konci sezóny zlato !!!


