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Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby
Azylový dům je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

DOMOV NA SKALÁCH
AZYLOVÝ DŮM & KRIZOVÁ POMOC

Adresa: ČSA 728, 564 01 Žamberk
Kontaktní osoba: Bc. Dagmar Jansová

Kontakt: 465 321 295
E-mail: domov@cema-nno.cz

www.cema-nno.cz

Občanské sdružení CEMA Žamberk
sídlo organizace: Nádražní 22, Žamberk

SVČ                 Žamberk 
INFORMUJE:

ZVEME VÁS na 
3. společenský ples TS Neon 
aneb v duchu doby minulé aneb 
OD PRESLEYHO PO JACKSONA

6. března 2015 od 20:00 hodin
Sokolovna Líšnice 

Skvělá hudba 60. – 80.  let, hraje DJ T 
Bo. Výtečná kuchyně a bohatá na-
bídka pití  – zajišťuje Louis coffee 
bar. Profesionální vystoupení – tančí 
TS Neon. Stylový moderátor  – mlu-
ví Bára Halbrštátová. Poutavý pro-
gram  – volba krále a královny, tom-
bola, soutěže, fotokoutek. Vstupné: 120 
Kč / sezení, 100 Kč / stání. Lze zakoupit 
v SVČ ANIMO Žamberk nebo v Louis 
coffee bar. Počet míst omezen!
Autobusové svozy v ceně vstupenky
19:20 / Letohrad náměstí, 19:35 / Žam-
berk Vavřičkovi, 19:40 / Žamberk ná-
městí. Zpět 02:30 /Líšnice 
Retro společenské oblečení vítáno. 

Divadelní představení pohádky 
Z pekla štěstí

Veselá pohádka s písničkami o Honzo-
vi, čertech a princezně Markétce. O tom, 
že splněné přání je nad veškeré bohat-
ství… Premiéra divadelní pohádky 
pod režijním vedením Míly Bělohláv-
ka se uskuteční v sobotu 21.  března 
2015 v 16:00 hod.v Divišově divadle v 
Žamberku. Vstupné: dospělí 50 Kč, 
děti 30 Kč.
Příště: LÉTO S ANIMEM 2015.

Za SVČ ANIMO Žamberk 
Bc. Lucie Kluková

Německá škola hostila projekt Comenius
V rámci projektu spolupráce evropských škol  – Comenius  – se ve dnech 1.–
5.2.2015 sešli na základní škole v Gensungen (Felsberg) učitelé sedmi států (Vel-
ká Británie, Kypr, Slovinsko, Maďarsko, Norsko, SRN a Česká republika). Cílem 
bylo zhodnocení aktivit projektu za uplynulý půlrok, seznámení se s životem 
na německé škole a dojednání budoucích společných akcí.

Školu 28.října jsem zastupovala společně s 
kolegou Jaromírem Žejdlíkem, který vyučuje 
ruský a německý jazyk a hudební výchovu. 
Cestovali jsme letadlem a vlakem jako ostat-
ní školy. Již samotné letiště Frankfurt nad 
Mohanem bylo pro nás velkým zážitkem. Je 
to městečko, které si žije svým vlastním ži-
votem, kde každé dvě minuty startuje nebo 
přistává letadlo. Zajímavá byla také cesta 

vlakem. Zjistili jsme, že i v Německu mají vlaky zpoždění, ale cestující jsou o 
příjezdu a odjezdu vlaku perfektně informováni. Jízdenky je možné koupit po-
hodlně v automatu přímo ve vlaku. Průvodčího jsme na svých cestách zažili 
pouze jednou.
V pondělí jsme měli na programu návštěvu nedalekého města Kassel a přede-
vším pak vodního parku na návrší Wilhelmshöhe, korunovaném sochou Her-
kula, se spoustou umělých říček, vodopádů, gejzírů apod. Jedná se o největší 
dílo svého druhu v Evropě a před dvěma 
lety bylo zapsáno na seznam kulturního 
dědictví UNESCO. 
Úterý patřilo návštěvě školy, kde na nás 
čekal pan starosta a celý učitelský sbor. 
Tradicí této školy je, že se každý měsíc 
všichni žáci, učitelé a také rodiče sejdou 
na mítinku v tělocvičně, aby se vzájemně 
informovali o všech aktuálních záležitos-
tech. Tentokrát bylo toto setkání obohaceno o kulturní program, který si pro 
nás žáci německé školy připravili. Odpoledne jsme si prohlédli město Felsberg 
a také zříceninu hradu Felsburgu. Zde jsme společně vypustili sedm holubic 
jako symbol míru a přátelství. Při večerním posezení jsme pak mohli s kolegy 
diskutovat o projektu a vůbec o školství v jednotlivých zemích.
Ve středu jsme měli možnost nahlédnout přímo do vyučování. Seznámili jsme 
se s motivační metodou „BrainGym“, která je v Německu velmi populární. Je 
to systém cvičení pro lepší koncentraci a zvládání úkolů. I přes tříhodinovou 
přednášku jsme však k této metodě zůstali většinou skeptičtí. Zdálo se nám, 
že motivace zabere více času než samotná výuka a vyučovací proces tak spíše 
zdržuje. Při pracovním setkání k projektu Comenius jsme zhlédli prezentace 
jednotlivých škol a diskutovali o aktivitě na příští měsíce s názvem „Voda ko-
lem nás“. Další setkání proběhne ve Slovinsku a naši školu bude zastupovat 
12 žáků a 2 učitelé. A ještě jedna zajímavost na závěr. Během naší návštěvy té-
měř polovina učitelského sboru (10) chyběla, hlavně kvůli chřipce. A tak došlo 
i k následující historce. Kolega Žejdlík vypráví: „Jako učitel hudební výchovy 
jsem chtěl navštívit zkoušku zdejšího sboru. Pan učitel však také patřil k těm, 
koho chřipka zchvátila, a tak hodinu suplovala kolegyně, která byla dost ne-
šťastná, protože to nebyla vůbec její parketa. Proto byla velice ráda, když jsem 

TJ Sokol Kameničná 
Vás srdečně zve na tradiční

COUNTRY BÁL
23.3.2015 od 20:00 hod. 
V sále U Veverkových 

v Kameničné
předtančení - večeře
soutěž o věcné ceny

country oblečení vítáno

JARNÍ BURZA 
DĚTSKÉHO ZBOŽÍ

v ZŠ Nádražní 743, Žamberk (3. patro)
VÝBĚR: 
čtvrtek 19. března (12:00 – 22:00)
pátek   20. března (12:00 – 20:00)
PRODEJ:
sobota  21. března (10:00 – 22:00)
VÝDEJ:
pondělí  23. března (14:00 – 18:00)
Podrobné informace o burze a for-
muláře získáte v kanceláři Centra 
pro rodinu, Nádražní 22, Žamberk, 
na webu www.cema-nno.cz nebo tel.  
465 614 555, mobil 608 621 301.

Za Občanské sdružení CEMA Žamberk 
MgA. Zuzana Mitvalská

BURZA V KULTURNÍM DOMĚ V DLOUHOŇOVICÍCH
vše pro malé i velké děti 28.března 2015 od 9:00 do 12:00 hod.

se koná prodej obuvi, oblečení, hraček a jiného zboží přímo od maminek.
Ceny si určujete sami, vybrané peníze jsou Vaše, žádné provize nechceme. 

Rezervace míst je nutná – tel. 608 211 764
Poplatek 50,-Kč platí prodejce (pronájem sálu)

Srdečně zve pořadatel – SDH FLORIÁNEK Dlouhoňovice

VYNÁŠENÍ MORANY
Sejdeme se 

ve čtvrtek 19.března 2015 
v 16:30 hod. 

u bývalé továrny Mosilany.
Přijďte s námi zahnat zimu 

a přivítat JARO!
Srdečně Vás zve Speciální střední škola 

a Základní škola Žamberk

Vynášení smrti (nebo také Morany, 
Mařeny apod.) je starý pohanský zvyk, 
vztahující se k období jarní rovnoden-
nosti. Naši předkové v tento čas vyná-
šeli ze vsi figurínu ze slámy navlečenou 
do ženských šatů, která představovala 
zimu a smrt a za vsí ji vhazovali do řeky 
či do potoka. Někdy ji u toho kameno-
vali, tloukli klacky a zapalovali. Zpátky 
do vsi se potom vraceli s nazdobenou 
rašící větvičkou (létéčkem) a přinášeli 
tak s sebou požehnání jara a nového 
života. Naši předkové brali tento rituál 
smrtelně vážně. Po vhození Morany do 
řeky se někdy dávali na kvapný útěk. 
Věřilo se, že ten, kdo by zůstal pozadu, 
nebo zakopl, může do roka zemřít

Převzato z internetu 

vzal kytaru a zazpíval si s dětmi něko-
lik německých písní a pak je naučil i 
jednu českou…“ Myslím, že to je hezký 
příklad toho, jak v dnešní sjednocené 
Evropě může spolupráce mezi škola-
mi různých zemí vypadat. Naše škola 
bude v podobných projektech určitě 
pokračovat.

Mgr. Ludmila Smolová 

Škola hostila učitele ze sedmi států


