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SVČ                    Žamberk 
INFORMUJE:

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 
30. duben 2015 od 15:30 h

Občanské sdružení CEMA Žam-
berk pořádá další ročník Pálení 
čarodějnic pro veřejnost. Akce se 
bude konat ve čtvrtek 30. 4. 2015 
na Myslivecké chatě „Pod Suticí“ 
v Žamberku. Připraven je bohatý 
program pro děti i dospělé, který 
bude zahájen v 15:30 h. 
Na co se můžete letos těšit? „Od-
poledne si užijí převážně děti, pro 
které jsou nachystány zajímavé 
soutěže, představí se nám taneční 
kroužek CEMA, břišní tanečnice 
Babylenky, či kouzelník Harry a 
hřebem večera bude country roc-
ková kapela TRUMF, která začne 

hrát od 19:00 hodin“, říká předsed-
kyně sdružení Dana Hubálková.  
„Pro návštěvníky bude zajištěno 
bohaté občerstvení, včetně alko 
i nealko nápojů a pro milovníky 
ohně a opékání máme samozřejmě 
k dispozici párky i pruty“, konstatu-
je Lucie Malá, koordinátorka akce.  
Každý účastník, který přijde v 

převleku, se bude moci zúčast-
nit soutěže o „nejhezčí“ čarodějku 
nebo čaroděje. Soutěžit mohou jak 
malí,tak i velcí návštěvníci. Jako 
předešlý rok bude i tipovací sou-
těž o zajímavé ceny. Vstupné je 50,- 
Kč pro dospělé a 20,- Kč pro děti.  
Občanské sdružení CEMA Žamberk 
je nezisková organizace, věnující 
se rodinám a dětem. Nabízí služ-
by v Centru pro rodinu, Domě na 
půl cesty a v Domově Na skalách. 
Výtěžek z této akce bude použit na 
provoz těchto služeb. Dále nabízí 
prodej ručně vyráběných výrobků, 
půjčovnu dětských karnevalových 
masek a grafické služby.

Rodinné centrum Pohoda pořádá
Přednášku ŠKOLNÍ ZRALOST
Pondělí 20. 4.  2015 17 - 19 hod.

Srdečně Vás zveme na přednášku 
zaměřenou na přípravu psaní a čte-
ní, předpočetní představy a celkový 
přehled dětí. Rodiče si vyslechnou 
mnoho zajímavých nápadů a mož-
ností v sociálních a komunikač-
ních dovednostech.

Vstupné: 50,- Kč/osoba 
Lektorka: Mgr. Martina Černá 

Zájemci, prosím hlaste svou účast 
předem – je to pro nás důležité 
z  kapacitních důvodů a přípravy 
prostor. Děkujeme. Přihlašujte se 
prosím na email centrum@cema-
-nno.cz, tel 465  614  555, 608 621  301, 
osobně v  Centru nebo na www.ce-
ma-nno.cz – Centrum pro rodinu – 
RC Pohoda – Akce.

Za Občanské sdružení CEMA Žamberk 
MgA. Zuzana Mitvalská

Informace z knihovny
Noc s Andersenem

27. března proběhla v  Městské 
knihovně Noc s  Andersenem. Při-
pojili jsme se k  více než 1.000 dal-
ším školám nebo knihovnám po 
celé České republice, ve kterých se 
tato akce na podporu dětského čte-
nářství již po patnácté uskutečnila. 
Letos byla ve znamení knížky Na 
hradě Bradě od Kláry Smolíkové, je-
jíž komiksový seriál o rodince Bra-
dových známe z časopisu Sluníčko. 
Samotné Noci u nás předcházel An-
dersenův týden, kdy je každý den 
ve znamení jedné pohádky a děti si 
mohou vyplnit slosovatelné odpo-
vědní lístky. Knihovna spolupracu-
je se školními družinami při obou 
základních školách a dodala jim 80 

karet s otázkami a zapůjčila knížky 
Andersenových pohádek. V pátek 
byli vylosováni 3 výherci knižních 
cen: Adélka Vítková, Monika Grun-
dová a Anička Thieu Cao. Knížku od 
Městské knihovny získal také Tade-
áš Divíšek za svůj autorský komiks 
Knihy na útěku. Během samot-
né Noci s  Andersenem navštívily 
knihovnu opět děti z obou škol. Děti 
ze ZŠ 28. října si přišly poslechnout 
pohádku Statečný cínový vojáček, 
ke které dostaly otázky k  vyplnění 
a ti nejmenší omalovánku. Děti ze 
ZŠ Nádražní přicházely celý večer 
po skupinkách, protože knihovna 
byla jedním ze stanovišť na jejich 
trase plné úkolů. V  knihovně na 
ně čekaly křížovky, jejichž tajenky 
dohromady dávaly pokyny k  dal-
šímu úkolu a doplňování postav 
do nejznámějších Andersenových 
pohádek. Děti z  poslední skupiny 
navíc vylosovaly výherce Anderse-
nova týdne a potom hledaly v noční 
knihovně poklad. Celkem tedy pro-
šlo během Noci s Andersenem kni-
hovnou přibližně 180 dětí a hladký 
průběh celého večera zajišťovaly 3 
knihovnice. Těšíme se na příští rok.

 Foto a text Martina Wilhelmová, 
Městská knihovna Žamberk

Středisko volného času ANIMO 
Žamberk a Sportovní klub Žamberk 
pořádají v pátek 24. 4. 2015 17. ročník

BĚHU NA ROZÁLKU
Start 16:15 hodin - závod nejmlad-
ších dětí do 5 let, start u kaple sv. 
Rozálie, 16:20 hodin - závod dětí ve 
věku 6 - 7 let, start pod kaplí sv. Ro-
zálie, od 17:00 hodin - hlavní závod 
od Městského muzea v Žamberku 
ve 20 sec. intervalech, v pořadí tak, 
jak se závodníci přihlásí. Cíl - u Tyr-
šovy rozhledny na Rozálce. Startov-
né předškolní děti a handicapovaní 
ZDARMA, žactvo 20 Kč, dorost, do-
spělí 30 Kč. Pro závodníky i diváky 

vystoupení SVČ ANIMO Žamberk, 
občerstvení. Tratě - nezpevněné 
parkové cesty: děti 5 let a mladší – 90 
m, děti 6 – 7 let – 190 m, hlavní závod 
- žactvo, dorost, muži, ženy délka 
900 m, převýšení 40 m. 
Přihlášky 24. 4. 2015 osobně od 16:00 
do 17:15 hodin v cíli v Tyršově roz-
hledně na Rozálce. Pokud si chcete 
zajistit startovní pořadí, je potřeba 
se přihlásit předem do 20. 4. 2015 
prostřednictvím mailu: slesingro-
va.animo@atlas.cz. Závod je zařa-
zen do ISCAREX CUP 2015 a Orlické 
běžecké ligy mládeže. Podrobné in-
formace a propozice na 

www.animo.zamberk.cz,
www.sportorlice.wz.cz, www.iscarex.cz.

 Bc. Lucie Kluková

ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
při ZŠ Nádražní 743

Od září loňského roku hrajeme ve družině celoroční hru „MOBITREK“. Ka-
ždý měsíc v časopisu Pastelka vyjde jedno téma s úkoly pro děti na celý mě-
síc. A tak jsme už byli „vynálezci“, „v době ledové“, „ výzkumníky“, „v pohád-
ce“. Tématem pro měsíc březen byl „středověk“. V týdnu od 23. do 27.3.jsme 
uspořádali pro všechna naše čtyři oddělení „středověké hry“ . Po celý týden 
musely děti plnit úkoly. V pondělí „hod měšcem“, cílem bylo umístit 3 na-
plněné měšce nejblíže středu mety. V úterý děti musely zdolat „tajnou ces-
tu na hrad“, která spočívala v převleku (pytli) se co nejrychleji proskákat 
mezi překážkami do cíle. Ve středu děti stavěly středověké hradby a opev-
nění z dominových kostek. Ve čtvrtek skákaly přes „hradní příkop“, úkol 
spočíval ve trojskoku dětí. Závěrečný pátek měl název „kuchtíkem v hrad-
ní kuchyni“. Děti musely pomocí brčka přenést fazole z misky s hrachem. 
U všech disciplín se měřil čas nebo vzdálenost. Vítězové v každé disciplíně 
obdrželi diplom a sladkost. Soutěží se zúčastnily všechny děti, vždy se těši-

ly na nové úkoly a se zápalem se zapojovaly do soutěže. Současně probíhal 
„Andersenův týden“, denně jsme četli jednu pohádku a plnili úkoly, které 
jsme měli zadané z městské knihovny. Nyní nás čeká každodenní pobyt na 
škol. hřišti s oblíbenou vybíjenou a kopanou.                        Vychovatelky ŠD


