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Prostor před Divišovým divadlem 
zaplnili v úterý 16. června příznivci 
Běhu naděje. Již 19. ročník charita-
tivní akce se rozhodně vydařil. Po-
časí mimořádně přálo a konečný 
počet účastníků to jen potvrdil. Do 
letošního Běhu naděje se zapsa-
lo 352 nadšenců všech věkových 
kategorií, kteří přispěli celkovou 
částkou 8.645 korun. Tyto prostřed-
ky budou použity na výzkum léčby 
rakoviny společně s penězi z ostat-
ních Běhů – letos je nahlášeno 58 
Běhů po celé České republice. Cyk-
listické i pěší tratě vedly krásným 
prostředím Zámeckého parku. Vel-
ký dík patří rodině Parishových, že 
využití parku umožnila.
Celá akce už tradičně začala ma-
lováním na asfalt. Silnice před di-
vadlem se pod rukama dětí z  MŠ 

Čtyřlístek a MŠ Sluníčko změnila 
v pestrobarevný obrázek. Děti byly 
za své výtvory oceněny místostaros-
tou města p.Oldřichem Jedličkou, 
a pak už mohly s  ostatními sledo-
vat bohatý doprovodný program. 

Jako první vystoupily mažoretky 
Karamelky ze ZŠ Nádražní 743 
následované „Roztančenými slu-
níčky“ z  Neonku při MŠ Sluníčko. 
Speciální SŠ a ZŠ si připravila vy-
stoupení s názvem „Šmoulové“, své 
umění prezentovaly i stepařky ze 
ZUŠ Petra Ebena. Závěrečný potlesk 
sklidila Taneční skupina Neon 
DVK 2 a jejich show „Všichni školou 
povinní“. Obě žamberské základ-
ní školy, Speciální základní škola 
a Gymnázium Žamberk poměřily 
své síly v soutěžích školních týmů. 
Za podpory svých fanoušků plni-
ly děti úkoly, které prověřily jejich 
spolupráci, postřeh, představivost, 
zručnost i rychlost. První místo 
nakonec vybojoval tým gymnázia. 
A aby programu nebylo málo, celé 
odpoledne byl otevřen stan České-
ho červeného kříže, kde si zájemci 
mohli vyzkoušet poskytnutí první 
pomoci.
Běh naděje uspořádalo Město Žam-
berk a ZŠ 28. října 581 Žamberk 
ve spolupráci s  MK FIDIKO a SVČ 
ANIMO Žamberk. Děkujeme nejen 
těm, kteří se podíleli na zdařilém 
průběhu akce, ale také všem účast-
níkům Běhu naděje, kteří podpořili 
výzkum rakoviny a vyjádřili soli-
daritu nemocným. Nezbývá než si 
přát, aby se příští ročník opět pove-
dl, zdolání účastnického rekordu 
527 osob z r.2010 je velkou výzvou!

Mgr. Monika Škodová, 
referentka pro kulturu a propagaci města

Dechovka posedmé v Thumu
Zahraniční zájezdy jsou pro mládežnické soubory vždy lákavé a atraktivní, 
pro vedení však spojené se spoustou starostí. Ale s vědomím, že kolektiv 
se utuží a intenzita práce znásobí. Přesně tak je to i s dechovkou ZUŠ Petra 
Ebena. Proto se vydala ve dnech 29. – 31. května do německého podkrušno-
horského Thumu, kde se konalo už 25. setkání orchestrů. Známé prostře-
dí – festivalový stan, kde se střídá kapela za kapelou. Tentokrát lukrativní 
časy vystoupení – v sobotu večer před plným hledištěm a v neděli v pole-
dne taktéž. Jídlo jako na letním táboře, noclehy v tělocvičně, ale spousta 
zážitků a legrace. To byl Thum 2015, který vyvrcholil v neděli odpoledne 
závěrečnou parádou všech orchestrů. Děkuji za vzornou reprezentaci Čes-
ké republiky i Žamberka všem hráčům, nejvíc však dirigentovi Ladislavu 
Tyrnerovi a kolegovi Richardovi Heckenbergerovi. 

PhDr. Hana Chvátilová, ředitelka školy
Letošní absolventi
Základní uměleckou školu Petra Ebena absolvovalo letos 35 mladých hu-
debníků v I. a II. stupni studia. Představili se na 8 absolventských koncer-
tech, které byly velmi dobře připravené a ze strany rodičů a diváků velmi 
oceněné. Všichni absolventi I. stupně píší v posledním ročníku předmětu 
hudební nauka závěrečnou práci. I tam se ukázala vysoká úroveň letoš-
ních absolventů. Tentokrát v literární oblasti. Nabízíme vám práci trum-
petisty Jana Černého:
Království ZUŠ
Bylo, nebylo, za horami, za řekami, na jih od bájné říše Narnie, na západ od roz-
lehlé Středozemě a na sever od Sedmi království přímo pod Zeměplochou se roz-
léhalo Království ZUŠ. Nebylo to ale ledajaké království. Zatímco Bílá čarodějnice 
v Narnii napadala všechna mírumilovná stvoření a Temný pán Sauron nechával 
v ohni Hory osudu ukovat Prsten Moci, královna ZUŠ, nazývána Královna Matka, 
tu rozsévala mír a lásku. Samozřejmě nebyla sama. V její spravedlivé a bezchyb-
né vládě jí pomáhal královský pobočník lord Tyrner z Hornova, který byl zároveň 
generálem ZUŠské armády, která zatím nikdy nenašla v mírumilovné zemi uplat-
nění. Království ovšem nebylo známé jen svojí spravedlivou a bezchybnou vládou, 
ale také svým kulturním rozvojem, ve kterém nejvíce vynikala hudba. Každé měs-
to království bylo specifické pro jiné hudební nástroje. Například již zmíněný Hor-
nov byl domovskou destinací lesních rohů a lord Tyrner zde vládnul sice pevnou, 
ale spravedlivou rukou. Měla zde sídlo i ZUŠská armáda, jejíž vojenský dechový 
orchestr byl známý po celém světě. Orchestr byl pod kontrolou lorda Tyrnera, na-
zývaného některými hráči Láďa. V orchestru hráli muzikanti ze všech měst krá-
lovství od trumpetistů lorda Heckenbergera po flétnistky lady Foglové. Když byl 
jednou orchestr na festivalu vojenských orchestrů v Thumské říši, předváděl zde 
vynikající a až nadlidské výkony, na rozdíl od vojenského orchestru Mordoru, kte-
rý předváděl vcelku dobré výkony – no, i když poměrně obyčejné výkony – vlastně, 
celkem podprůměrné – no, prostě výkony. Již zmíněný lord Heckenberger vládl ve 
městě zvaném Trubková Lhota a měl na starosti vývoj trumpetistů v království. 
Byl to jeden z nejlepších a nejochotnějších lordů, které kdy Trubková Lhota měla, 
a místní lidé si ho velmi vážili a měli ho rádi. Byl zdatný nejen ve zbrani, ale také 
v rozumném a diplomatickém uvažování, které bylo v království využívané mno-
hem častěji než hloupé máchání mečem a nerespektování jiných názorů. A takový 
nebyl pouze lord Heckenberger, ale všichni lordi a vznešené paní. Ať už Královna 
Matka, lord Tyrner, lord Heckenberger, lord Hovorka, lady Foglová, lady Kuče-
rová, lord Rendl a jeho dědic - všichni byli stejní. Pamatujte na má slova, nikde 
nebylo lépe než v tomto království. Zatímco Sauron drancoval Rohanské planiny, 
Královna Matka rozdávala úsměvy, když se v Sedmi královstvích kuly pikle, v ZUŠ 
hledali rozumné a výhodné řešení pro všechny. Každý lord vyslechl váš názor, ka-
ždý vám chtěl pomoci a i když se to někdy nezdálo, tak to dělali rádi. Království 
ZUŠ bylo rájem na Zemi. 
Všichni z království ZUŠ přejeme svým žákům, jejich rodičům a nejširší 
veřejnosti krásné prázdniny a slunnou odpočinkovou dovolenou. 

Děkujeme za přízeň!

Příměstský tábor 
Ani o prázdninách není naše škola 
SSŠ a ZŠ Žamberk prázdná. V  čer-
venci a v  srpnu bude vždy jeden 
týden k  dispozici našim žákům. 
Příměstský tábor pro ně zorgani-
zovali pedagogičtí pracovníci školy 
s  pomocí ostatních zaměstnanců. 
Plánujeme návštěvu Častolovic a 
zámku Potštejn s  hranou prohlíd-
kou, výlety do okolí. Jako další ak-
tivity, kterých se děti budou moci 
zúčastnit, chystáme hippoterapii, 
canisterapii, výtvarné dílny, vystou-
pení šermířů, koupaliště, táborák s 
kytarou, návštěvu solné jeskyně, vý-
lety na raftech, soutěže, hry přizpů-
sobené možnostem dětí a mnoho 
dalších činností. Příměstské tábory 
se budou konat ve dvou termínech. 
V červenci od 13. 7. – 17. 7., v srpnu pak 
od 10. 8. – 14. 8. 2015. Realizaci táborů 
finančně podpořil Pardubický kraj 
grantem ve výši šest tisíc korun. 

Štěpánka Paďourová

2. Zahradní slavnost 
Den dětí na Speciální střední škole 

a základní škole 
Zahradní slavnost se pořádala dne 1. 6. 
na oslavu Dne dětí. Akce se zúčastnili 
žáci ZŠ, studenti D1, D2, J1 a část inter-
nátu. Učitelé pro mladší děti připra-
vili soutěže, pro starší žáky střelbu ze 
vzduchovky a míčové hry. Odměnou 
pro všechny zúčastněné byly sladkos-
ti a diplomy. Těm nejmenším upekli 
žáci střední školy perníčky, kterými 
ozdobili perníkovou chaloupku. Naše 
nádherná zahrada byla vyzdobena 
balónky. K   občerstvení jsme měli 
míchané nápoje, opečené párky a vý-
borné trubičky od našeho skvělého 
pana kuchaře. Jako překvapení bylo 
vystoupení tanečního kroužku nej-
mladších žáků s názvem „Šmoulové“. 
Paní učitelka Bednářová dětem uši-
la krásné oblečky. Děti si za krásné 
vystoupení vysloužily velký potlesk. 
Také nám zazpívala děvčata z učiliště 
a žáčci základní školy. Na závěr jsme 
viděli téměř profesionální vystoupení 
studenta Davida, který nám předvedl 
žonglování. Slavnost nám začala pr-
šením, ale loučili jsme se sluníčkový-
mi úsměvy našich spokojených dětí, 
jejich rodičů a učitelů. Děkujeme na-
šim sponzorům – Sázavské pekárně a 
MASOEKO Letohrad, kteří nám zajis-
tili párky a pečivo.         Dana Kalousková


