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šťastný nový rok 2014

Přejeme všem našim příznivcům, spon-
zorům a externím zaměstnancům vše 
nejlepší do nového roku – hodně zdraví, 
štěstí, osobních a pracovních úspěchů. 

chorvatsko s animem
Termín: 27. 6. – 6. 7. 2014
Místo pobytu: Chorvatsko, Jižní Dal-
mácie, ostrov Korčula. Ostrov Korčula 
je šestým největším ostrovem Jader-
ského moře. Díky své výjimečné po-
loze návštěvníkům nabízí překrásnou 
přírodu, starobylé památky, množství 
kulturních událostí a tradičních zvyků 
– ostrov je známý především prostřed-
nictvím tradičních lidových her a tanců 
a je považován za oblíbený cíl milovní-
ků vína. 
Ubytování: pavilony a apartmány Bon 
Repos. Hotelový komplex se nachází v 
zeleni, v romantickém zálivu „Zátoka 
mušlí“, cca 3 km od historického cen-
tra města Korčula. 
Bon Repos: hotelový komplex pavi-
lonového typu. Hostům je k dispozici 
centrální restaurace, aperitiv bar, piv-
nice, taverna, terasa, snack bar, koktejl 
bar, TV místnost, kadeřnický salón, ob-
chod se suvenýry, samoobsluha. 
Středisko má venkovní bazén s moř-

skou vodou. Pláže jsou oblázkové, 
písčité, skalnaté, vzdálené cca 100 m. 
Vhodné pro děti, neboť pláž se velmi 
postupně svažuje do moře. Ke spor-
tovnímu vyžití slouží dětské hřiště, 
tenisové dvorce, stolní tenis, minigolf, 
plážový volejbal, hřiště pro míčové hry, 
vodní sporty a další. V blízkosti je potá-
pěčská škola. 
Možnosti ubytování:
- Dvoulůžkové pokoje s  polopenzí - 

mají balkon, sociální zařízení a spo-
lečnou ledničku. 

- Cena 8.990 Kč, slevy pro dospělé i 
děti na přistýlkách (3. a 4. lůžko)

- Apartmány – pro ty, kteří se chtějí 
stravovat sami (popř. jídlo lze do-
koupit). Jsou zařízeny kuchyní s led-
nicí, sociálním zařízením a terasou. 
Cena od 5.800,- Kč dle počtu lůžek 
v apartmánu a jeho obsazenosti. 

Způsob stravování: polopenze – sní-
daně buffet (švédský stůl), večeře výběr 
z menu + salátový bufet
Doplňkový program: hry a výtvarné 
činnosti pro děti
Podrobné informace o cenách a uby-
tování: Alena Němcová, ředitelka SVČ 
ANIMO, telefon 776 516  029, e-mail: 
animo@zamberk.cz
Přihlášky: spolu se zálohou 2.000 Kč/
osoba do konce února, doplatek květen 
2014. 

 Bc.Kluková Lucie

Poděkování z alBertina
Vánoce jsou svátky klidu a pohody, ale bohužel jim předchází stres a 
shon. Přesto se najdou lidé, kteří si i v této únavné době dokáží najít čas, 
aby udělali radost druhým. Je to dar, který si zaslouží poklonu a velký 

dík. U nás v Albertinu je mnoho pacientů a klientů, kteří nemohou trávit svátky 
podle svých představ a se svými blízkými. Proto jsme s nadšením přijali nabídky 
předvánočních koncertů žamberských škol. Již podruhé jsme na LDN přivítali uči-
tele a studenty SŠ obchodu, řemesel a služeb, kteří si pro nás připravili dojemné 
vystoupení, a také drobné, vlastnoručně vyrobené dárky. Děkujeme pedagogům, 
že u svých studentů nepřehlížejí talent, který sice není potřebný pro jejich studi-
um, ale může obohatit životy ostatních, a věřím, že i jich samotných. Ti, kteří u 
nás vystoupili, rozhodně dokázali, že mají co předvést! Další příjemnou chvílí byl 
koncert žáků ZUŠ Žamberk, který v zápětí zvládli předvést i na oddělení Psychia-
trie. Poslechli jsme si směs (nejen) vánočních koled hraných na dechové nástroje, 
kytary, akordeony, a také zpěv. Tady už o talentu nelze pochybovat, ale rozvíjet a 
motivovat žáky k lepším výkonům a radosti ze hry je také velmi náročné a právě na 
učiteli hodně záleží. 
Za oddělení Sociálních lůžek děkujeme pěveckému sboru Viola a také Speciální 
škole a základní škole v Žamberku za již tradiční předvánoční vystoupení, které 
nás naladilo na nadcházející sváteční dny. Přejeme všem zúčastněným mnoho tr-
pělivosti a energie, chuť a touhu své umění zdokonalovat. Kdo nezkusil, nemůže 
pochopit, kolik dřiny, času a v neposlední řadě peněz, toto umění stojí.
Mnohokrát děkujeme a přejeme všem mnoho úspěchů!!!

 Zaměstnanci, pacienti a klienti OLÚ Albertinum Žamberk

comenius na naší škole

vánoční zájezd violy 2013 
V pátek 6.12.2013 odpoledne se pěvecký sbor Viola vydal na Adventní zpěvy do 
Prahy se zastávkou v Českém ráji, ve městě Libáni.
Kolem 16:00 jsme byli vřele přivítáni v libáňské škole a v 17:00 jsme měli v divadle 
vánoční koncert společně se sborem místní ZŠ. Všem se náš zpěv líbil a sklidili 
jsme velký úspěch a uznání. Po výtečné večeři jsme všichni odcházeli s úsměvem 
na tvářích zpátky do školy, kde jsme ještě chvilku zlobili, a pak usnuli únavou.
V sobotu ráno už na nás čekala snídaně, balení a cesta do Prahy. Před odjezdem 
ještě každý z nás obdržel na památku dárečky, které vyrobily děti ze ZŠ. Moc za ně 
děkujeme! Cestou jsme v autobuse rozebírali nové zážitky a také se rozezpívali. 
Bohužel, koncert přímo na Staroměstském náměstí byl z důvodu hrozící vichřice 
zrušen. Naštěstí to nebyl náš jediný… Po příjezdu do Prahy jsme se přesunuli do 
kostela sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí a připravovali se na koncert, který 
nás ten den ve 13:30 čekal. Nejprve vystoupil dívčí sbor z Dánska, potom Viola a 
do třetice smíšený pěvecký sbor ze Španělska. Po koncertě jsme měli krátký roz-
chod, abychom nasáli tu pravou předvánoční atmosféru přímo v srdci republiky, a 
pak už odjížděli na nocleh do hotelu Fortuna West. V neděli ráno nás čekala odmě-
na za naše zpívání - nákupy v obchodním centru Zličín. Obtěžkáni taškami a una-
veni tříhodinovým nakupováním jsme s pocitem krásně prožitého předvánočního 
víkendu odjížděli ve 13:00 zpět do Žamberka, kam jsme také po šestnácté hodině 
v pořádku dorazili.
Na závěr bych ještě ráda popřála za Violu všem občanům našeho města hodně 
zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2014!              Za pěvecký sbor Viola Ester Pinchas

v naší republice. Součástí programu je 
i ochutnávka netradičních potravinář-
ských produktů.

 Třídní učitelky 5.tříd, ZŠ 28. října

Začátkem prosince 2013 
proběhl v naší škole pro-

gram Etické spotřebitelství. Byl určen 
žákům pátých tříd. Zvolili jsme jej 
jako jednu z mnohých aktivit projektu 
Comenius, který spojuje sedm evrop-
ských základních škol. 
Program je zaměřen na etický chov 
hospodářských zvířat. Týká se i nákupů 
a konzumace zdravých potravin.
Děti se učí rozeznávat loga a ochra-
nitelské známky spotřebitele. Mají 
možnost seznámit se s rozdílnými pod-
mínkami  chovu hospodářských zvířat 

z našich škol


