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VELKÁ VĚDA 
MALÉMU MĚSTU

LSG: unikátní seriál přednášek 
špičkových osobností české vědy 
pokračuje i v tomto školním roce!
Listopadovou přednášku povede 
vědecký pracovník Hvězdárny a 
planetária Hradec Králové a skvělý 
popularizátor astronomie:

Mgr. Jan Veselý
Život ve vesmíru – Historie 
pátrání a nové perspektivy

čtvrtek 20. 11. 2014 v 17 hodin
Autor představuje téma své před-
nášky v následující anotaci:
„Když v 17.  století zjistili astrono-
mové, že planety jsou tělesa podob-
ná naší zemi, prakticky automaticky 
se předpokládalo, že jsou Venušané, 
Marťané i Měsíčňané. Pokračující 
poznávání sluneční soustavy nás do-
nutilo optimismus podstatně zmír-
nit, ale ještě v polovině 20. století se 
předpokládalo, že na Marsu je rost-
linstvo. Údaje z prvních kosmických 
sond naděje dále zredukovaly na po-

kusy o nalezení aspoň bakterií. Dnes 
už nehledáme ani bakterie, snažíme 
se najít místa, kde by život vůbec 
mohl existovat. Ve sluneční soustavě 
už jich mnoho nezbylo. Ale díky obje-
vům nových světů je nadějných míst 
celá řada. Která to jsou?“
I vědu lze podat vtipně a populár-
ně. Přijďte se přesvědčit.

Vstup zdarma.
Vědecký svět v učebnách LSG. 
Nááádherná věda…!!!

Milada Marková, Vratislav Šembera, LSG

Nebojte se klasiků 2014 
– tradiční recitační soutěž
Letohradské soukromé gymnázi-
um o. p. s. vyhlásilo již 16.  ročník 
oblíbené recitační soutěže Nebojte 
se klasiků. Je určena žákům a stu-
dentům všech stupňů a typů škol 
(včetně škol mateřských) a koná se 
ve dnech 25. a 27. 11. 2014. Soutěž 
je vyhlášena v těchto oborech:

a – sólový přednes
b – recitace s hudebním 

SRDCE K SRDCI
Tak se jmenovalo taneční vystoupení 
studentů a profesorky taneční konzer-
vatoře Duncan Centre Praha v Divišo-
vě divadle v  pátek 31. října. Ojedinělý 
zážitek si z  choreografií připravených 
a předvedených mladými tanečníky 
odnesli všichni diváci ze zaplněného 
sálu. Mimořádným však byl pro 17 
žáků tanečního oboru ZUŠ. Ti se mohli 
celé dopoledne a část odpoledne účast-
nit tanečního workshopu, který pro ně 
mladí tanečníci připravili. Nahlédli do 
kuchyně jiného tanečního směru, moh-
li si zatančit společně se studenty a na-
konec s nimi i vystoupit s připravenou 
ukázkou před Divišovým divadlem.
Odkud přišel nápad na tuto mimořád-
nou akci? Od tanečnice Mariky To-
biškové a jejích spolužáků z  Duncan 
Centre za podpory třídní profesorky 
Dagmar Chaloupkové.  Nápad však 
nestačí – je třeba jej realizovat. A toho 
se s důkladností a invencí jí vlastní uja-
la Eva Tobišková, která připravila celý 
pobyt a všechny aktivity do nejmenšího 
detailu.
Takže děkuji především jí, ale i stu-

dentům a paní profesorce. Určitě také 
naší učitelce tanečního oboru Zuzaně 
Hečko a všem 17 tanečníkům, kteří se 
snažili nejen co nejvíc naučit, ale také 
dělat škole a městu čest. Pokud si pod 
havlovským termínem „občanská spo-
lečnost“ mám představit konkrétní 
naplnění, pak je to tato akce užitečná 
mnoha lidem, nestojící mnoho peněz 
a mířícím do srdcí stovek lidí. Evo (a 
všichni pomocníci) – díky!
 Hana Chvátilová

Velmi děkujeme Městské knihovně 
v  Žamberku za umožnění účasti 
na programu Harry Potter, které-
ho se naše třída 5. A účastnila dne 
31.10.2014. Paní Wilhelmová nám 
zařídila vše potřebné a akce se vy-
dařila. Děti vítaly praktické ukázky 
tajného písma, chemických pokusů 
a otázek ve formě soutěží.
Opět se knihovně podařilo oživit kni-
hu a děti inspirovat k četbě. 

Michaela Pachelová, učitelka v ZŠ 
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ŽIVÉ KNIHY V ŽAMBERKU
Co jsou Živé knihy? Projekt za-
měřený na podporu dětského čte-
nářství, který vymysleli a realizují 
organizátoři dětských zážitkových 
táborů Kateřina Hývlová, Karolí-
na Matochová, Anna Voleníková 
a Štěpán Dvořák. O Halloweenu 
realizovali v  Městské knihovně 
v  Žamberku svůj program Harry 
Potter, kterého se postupně zúčast-
nily dvě třídy pátého ročníku a jed-
na třídy školní družiny. Živé knihy 
spojují čtení se zážitkem a tak si 
děti vyzkoušely, do které koleje by 
je zařadil Moudrý klobouk ve Škole 
čar a kouzel v  Bradavicích a také 
některé vyučovací hodiny.  Míchaly 
protijed na pavoučí kousnutí, psaly 

neviditelným inkoustem a snaži-
ly se obléknout tak, aby splynuly 
s mudly. Soutěžily také ve znalosti 
Světa kouzelníků a dozvěděly se, 
jak vlastně knížky o Harry Potte-
rovi vznikly. Odpoledne si děti za-
hrály i famfrpál. Na konci každého 
programu dostaly děti drobný dá-
rek a ten nejlepší pak opravdovou 
kouzelnickou hůlku.

Martina Wilhelmová, MK Žamberk

       doprovodem
c – recitační skupiny

Podrobnosti naleznete na ww.lsg.cz.
Stejně jako v minulých ročnících 
soutěže se vítězové jednotlivých 
kategorií představí na Galavečeru, 
který uskuteční 4. prosince 2014 od 
17 hodin v evangelickém kostele v 
Letohradě. Stavte se. Prožijete jistě 
příjemný podvečer.

Dana Formánková, Vratislav Šembera, LSG


