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EXOTIKA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Další překrásnou akcí školní družiny byl ucelený 
program s názvem 

PAPOUŠCI – LÉTAJÍCÍ BAREVNÉ KLENOTY.
V úvodu byly děti seznámeny s různými druhy 
papoušků, s jejich původem, životem, stravou 
a možností domácího chovu.
Hlavní část programu byla pro děti ta nejúžas-

nější, protože vidět na 
vlastní oči osm druhů 
papoušků, to je něco 
nádherného. Barevní 
papoušci, jako je ara, 
kakadu, amazoňan růz-
ných velikostí se nám 
předváděli v celé své 
kráse, poletovali nám 
nad hlavami a družinou 
se nesl jejich křik. Na 

závěr děti upustily ventilky svým zajímavým do-
tazům, které neměly konce.
Za perfektně připravenou akci a profesionální 
přístup děkujeme manželům Petře a Radkovi 
Podolským.                   Vychovatelky ŠD při ZŠ 581

Studenti Gymnázia Žamberk v národním kole 21. ročníku Ekologické olympiády
Ve dnech 2. – 5. června 2016 proběhlo národní kolo Ekologické olympiády. Zúčastnilo se 
ho 39 studentů středních škol z celé ČR, kteří soutěžili ve 13 tříčlenných týmech. Po výhře v 
krajském kole reprezentovalo naše gymnázium tříčlenné družstvo ve složení: Ivana Boková 
(6. A), Alžběta Martincová (3. B) a Jan Šeda (2. B). Kromě teoretických testů plnili pře-

devším praktický terénní úkol, jehož řešení pak 
obhajovali před odbornou porotou.
Soutěž proběhla v krásném prostředí vesnické 
památkové rezervace Jizerka a v jejím blízkém 
okolí, které je velmi cenné i přírodovědně. Sou-
časně se jedná o jednu z turisticky nejexpono-
vanějších lokalit CHKO Jizerské hory, na kterou 
ročně zavítá přes 100 000 návštěvníků. Právě 
tento reálný rozpor byl základem praktického 
soutěžního úkolu pro týmy středoškoláků, které 
přímo v lokalitě prováděly průzkum a posuzova-
ly možný vliv plánovaných záměrů na další stav 
této lokality. Těmi byly zkapacitnění místního parkoviště, vybudování retenční nádrže nebo rozhled-
ny na vrcholu čedičové hory Bukovec.
Účastníci soutěže a jejich pedagogové vyslechli v doprovodném programu odborné přednášky na 
téma ochrany životního prostředí, obnovy původních lesů Jizerských hor a jejich šetrného využití 
při sportu a rekreaci. Většina ostatních soutěžících se národního kola účastnila opakovaně. O to 
cennější byl už samotný postup Ivany, Alžběty a Jana mezi nejlepší z nejlepších. V silné konkurenci 
obsadili 7. místo s 69 % maximálního počtu bodů. Vítězné družstvo dosáhlo 82 % maximálního 
počtu bodů. Našim studentům patří poděkování a pochvala za vzornou reprezentaci Gymnázia 
Žamberk. V dnešní přetechnizované společnosti je potřeba si vážit zájmu mladé generace o příro-
du. Protože ta nás obklopuje a jsme její součástí, ačkoliv si to občas neuvědomujeme. 

Mgr. Andrea Holečková

Jezdecký klub při o.p.s Šťastný domov Líšnice
Jezdecký klub se soustředí na výuku jízdy na 
koni pro děti i dospělé. Pracujeme s dětmi zdra-
vými i s handicapem. Naši nejzkušenější členové 
zahájili závodní sezonu již 16. března na jezdec-
kém festivalu v Lysé nad Labem. Závodní dvo-
jice se účastní především parkurových soutěží, 
a to jak v pony kategorii, tak na klasických ofi-
ciálních závodech prozatím do úrovně ZL (110 
cm). Dvojice dosahují velmi dobrých a stabilních 

výsledků. Účastnily se 
závodů v Nových zám-
cích, Lanškrouně, Dol-
ním Jelení, Lipovce a Suché u Litomyšle. Dne 8. května jezdecký klub 
pořádal Jarní jezdecké hry. Počasí se vydařilo a účast byla veliká. Sou-
částí akce byl i prodej výrobků chráněných dílen z krámku v Žamberku. 
V červenci nás navštívily děti v rámci rekreačně - výchovného víkendu  
a měly jedinečnou možnost seznámit se s farmou U Dubu v Líš-
nici a svézt se na koni, což je především pro tyto děti jedineč-
ný zážitek. Jezdecký klub Šťastný domov Líšnice pořádá v 
průběhu letních prázdnin tábory v koňském sedle. Celkem se připra-
vují čtyři turnusy po šestnácti dětech, kdy táborníci bydlí jeden týden 
v chatkách na statku a mají každodenní jezdecký výcvik, učí se starat  
o koně i ostatní zvířata. Město Žamberk přispělo finančním příspěvkem 
na chod jezdeckého klubu a podporuje jeho činnost.        

Ing. Nikola Kaplanová 

 

 
 
 
 

 

KAM PO MATURITĚ 
2016 – 2017 

 

 JEDNOLETÝ POMATURITNÍ 
KURZ ANGLIČTINY 

 

 

Rozhodnutím MŠMT ČR jsme zařazeni do seznamu 
institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků  

 
Cílem studia je intenzivní příprava  k vykonání 

státních i mezinárodních zkoušek   
 

 status studenta zachován  
 placené zdravotní pojištění pro letošní maturanty  
 dlouholetá tradice   
 maximální profesionalita   vynikající výsledky  
 přijímáme i studenty s odloženou maturitou 
 reference  na www.jazykovky.cz 

 

výuka přímo v Žamberku 
 
 

 

přihlášky a informace získáte na 
www.klubpolabiny4.cz * info@klubpolabiny4.cz 

 

 tel. 466415718, 607193186, 602320590 
 

 
vyučující angličtiny pro středisko Žamberk:  

Dagmar Všetičková, tel. 724 750 695 

 KLUB POLABINY IV s. r. o.  Pardubice 
       středisko jazykového a kvalifikačního vzdělávání  
         zřizovatel Střední odborné školy cestovního ruchu, s.r.o. Pardubice        
         Mozartova 456, 530 09 Pardubice    466 415 718  www.klubpolabiny4.cz                  
 
 

CEMA Žamberk, z.ú., 
e-mail: centrum@cema-nno.cz 

www.cema-nno.cz      telefon: 465 614 555

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 
V CENTRU PRO RODINU

V době letních prázdnin probíhá v Centru pro 
rodinu prázdninová družina (příměstský tábor), 
proto je herna pro rodiče s malými dětmi uzavře-
na. Zahrada u centra je po celé prázdniny ote-
vřena. Více informací naleznete na našem webu.

Za CEMA Žamberk, z.ú. MgA. Zuzana Mitvalská

8. Řemeslnická sobota 9. 7. 2016
Areál Muzea řemesel v Letohradě 

od 10:00 do 18:00 hod.

KULTURNÍ PROGRAM:
Zpěvák a bavič Vladimír Hron,kapely Věneband a Vichr Orlických hor
taneční skupina Irské sestry, rytíři Tartas, flašinetář, Silák Franta

UKÁZKY ŘEMESEL: kování koně, historické traktory, kovotlačitel, 
řezání na cylindrické pile, soustružení, foukání skla, kovář, výroba 
keramiky, mlácení obilí na historické mlátičce, pletení košů, mecha-
nická trasa muzea, požární zásah s historickou stříkačkou a další....
PRO DĚTI: Dílničky u jednotlivých řemeslníků, čertovská kovárna s 
Luciferem, jízda na koních, historický kolotoč, zábavná školní třída, 
sovy a další atrakce ...                               www.muzeumremesel.cz


