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19. ROČNÍK BĚHU NA ROZÁLKU 

PÁTEK 28. DUBNA 2017
Tradiční a oblíbený závod v běhu do vrchu pro 
všechny věkové kategorie. Co Vás čeká? Délka a 
náročnost tratí dle věku závodníků - speciální tratě 
pro menší děti, diplomy, věcné ceny, bohaté občer-
stvení, kulturní vystoupení, pro všechny děti malá 
odměna za účast.
Závod je zařazen do ISCAREX CUP 2017 a Orlické 
běžecké ligy mládeže. Podrobné informace a pro-
pozice na www.animo.zamberk.cz

PRODEJ JÍZDNÍCH KOL

Nabízíme k prodeji jízdní kola - starší, ale málo 
opotřebená. Cena za jedno kolo 500 Kč. V přípa-
dě zájmu je možnost výběru přímo v SVČ ANIMO 
Žamberk.

MEZINÁRODNÍ DEN TANCE 

PÁTEK 5. KVĚTNA 2017
MDT 2017 - 6. ročník oslavy dne tance pod širým 
nebem. Taneční vystoupení, společný workshop 
a flashmob, občerstvení, vstupné dobrovolné. 
Akci pořádá Aport Support – Pája Michalovičová 
ve spolupráci s SVČ ANIMO a za podpory města 
Žamberka. 

Za SVČ ANIMO Žamberk 
Mgr. Lucie Kluková

KARATE ŽAMBERK 
versus soutěž Vamberecký Lvíček

Tentokrát náš klub Karate Shotokan Ryu Žamberk 
zamířil za soutěžním kláním do nedalekého Vam-
berka. V místní sokolovně se 25. 3. 2017 konal již 
několikátý ročník soutěže Vamberecký Lvíček. 
Jedná se o soutěž pro začínající karateky (děti které 
trénují karate) ve věku od 7 do 13 let. Soutěže se 
zúčastnilo celkem 180 závodníků z různých spor-
tovních oddílů z celé České republiky, Slovenska a 
Polské republiky. I přes značnou účast se naši borci 
nenechali zaskočit a v různých kategoriích získali 
celkem sedm medailí. 

Jmenovitě, Jakub Exler v  kategorii kata mladší 
žáci získal bronz. Zároveň stříbro v  kategorii ku-
mite starší žáci – 60 kg. V kategorii kumite mladší 
žáci + 32 kg, získal bronz Filip Ulrych. Jan Leitner 
získal 3. místo v kategorii kumite mladší žáci + 35 
kg. V kategorii kumite mladší žáci – 35 kg získal  
3. místo Vojta Dušek. Johanka Bečková vybojovala 
2. místo v kategorii kumite, mladší žákyně + 35 kg. 
Dominik Gabriš získal 1. místo v kategorii kumite 
starší žáci – 39 kg. Všem, kteří náš oddíl a město 
Žamberk reprezentovali, děkujeme a těm, kteří zís-
kali cenné kovy, ještě jednou gratulujeme!

Trenéři Karate Žamberk
 při SVČ ANIMO Žamberk

SVČ              INFORMUJE

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK PRVNÍCH ROČNÍKŮ
V týdnu od 13. do 17. března jsme my, třídy 5. A a 1. B, vyrazily společně s učiteli p. Koblížkem, Kopec-
kým, Vebrem a Tóthem do Říček v Orlických horách na lyžařský výcvik. Ubytováni jsme byli na fajnové 
chatě Karosa, kde nás personál zásoboval každodenními snídaněmi, obědy i večeřemi a vůbec celkovým 
komfortem. Každé ráno nás na nohy dostávaly Natka s Áďou svými budíčky. Jednou sáhly po hrncích 
a vařečkách, podruhé třeba po siréně. Naše rozbouřené nervy nakonec uklidnilo jejich přátelské “Dobréé 
rankóó! Vstáávááméé!”
 Každé dopoledne jsme strávili na svahu. Užívali jsme čerstvě urolbované a mírně umrzlé sjezdovky. Jezdi-
lo se krásně, ale pády zatraceně bolely. Snowboarďáci trpěli na mokré a zmrzlé zadky od častého sezení na 
sjezdovce, lyžaře trápily bolavé nohy z velmi “pohodlných” přaskáčů. Úterní a čtvrteční odpoledne jsme 
strávili na běžkách. Jak se ukázalo, lišili jsme se nejen stářím běžek (byly mezi námi modely prastarých 
dřevěných běžek Artis, pyšnící se svým Made in Czechoslovakia, pak východoněmecké krasavice s čes-
koslovenským vázáním a samozřejmě i všelijaké nové běžky), ale také i běžkařským umem. Jsou u nás 
totiž jak profíci, tak ti, co běžkují ojediněle, ale také i úplní začátečníci. Proto jsme byli v úterý rozděleni 
do několika skupin podle zdatnosti. Ti schopní si prosvištěli několikakilometrovou trasu, ti neschopní se 
“ďábelská prkýnka” učili alespoň ovládat. To ovšem neznamená, že se flákali! I ti ujeli několik náročných 
kilometrů. Všichni skončili příjemně zdrchaní. Ale to jsme ještě nevěděli, co nás čeká ve čtvrtek. Čtvrteční 
trasa byla více než zabijácky náročná. Šestnáct dlouhých kilometrů. Především stoupání. Zrádné krpá-
ly. Nekonečné a příkré krpály. Jen málokdy nás čekalo pohlazení v podobě kopečků dolů. Někteří z nás 
si doslova sáhli na dno. Výkřiky typu “budu brečet”, nebo dokonce “chce se mi zvracet” nebyly ničím 
výjimečným. Abychom netrpěli urputnou dehydratací, cpali jsme se horským sněhem. Statečně jsme bo-
jovali. Všichni. Bez výjimky. Obzvláště pro začátečníky, a to mluvím z vlastní zkušenosti, to bylo něco jako 
boj o přežití. Když jsme uviděli vjezd na sjezdovku, tedy závěrečné klesání, polila nás vlna štěstí a radosti. 
Všichni jsme pociťovali vítězství. Nebyl nikdo, koho by kopce porazily, i když některým mnoho nechybělo. 
Všichni jsme to zvládli. A protože skibusy už kolem 18 hod. dávno nejezdí, čekala nás závěrečná pěší cesta 
k chatě s běžkami na ramenou, zakončená sprchou a teplou večeří. Jelikož ve středu je statisticky nejvíce 
úrazů, vyrazili jsme odpoledne na příjemnou procházku po okolí.
Každý večer nám učitelé pouštěli krátký film o snowboardingu nebo lyžování. Jen úterní večer se malinko 
lišil, pan Vebr měl narozeniny. Proto jsme místo filmu zpívali “Jááárdáá máá narozeninyyy…“, no a pak 
koukali na film. V pátek ráno jsme naposledy zamávali sjezdovce a po obědě vyrazili domů. To, že lyžák se 
povedl, potvrdilo ticho po otázce pana Koblížka “Kdo se těší domů?”.
Lyžařský výcvik jsme si moc užili. Naštěstí se nám nikdo nezranil, vyjma pár fialových prstů a bolavých 
kolen, které vždy statečně ošetřil Ibalgin Gel. Dovoluji si říct, že nebudu mluvit jen za sebe, když na závěr 
řeknu, že bychom si klidně dali lyžák znovu… bylo to prostě super!                Za 1. B a 5. A Petra Martincová

NOC S ANDERSENEM
Návštěva dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena v naší 
školní družině odstartovala další krásnou Noc s Andersenem v pátek 
31.3. Pan Andersen přítomným dětem vyprávěl o svém dětství, životě a 
pohádkách, které napsal. Sám si také ověřil jejich znalosti o pohádkách 
a bytostech, které v nich vystupují.Návštěva městské knihovny je pro 
nás příjemným zpestřením, vždy nám vykouzlí krásný pohádkový ve-
čer. Děti si poslechly pohádku Pasáček vepřů, obdržely dárečky a úkoly.
Čtvrťáci a páťáci zatím pracovali v ZŠ na počítačích, kde odpovídali na 
otázky vědomostního testu o dánském pohádkáři. Všichni účastníci pl-
nili ve ŠD vědomostní úkoly, testy zručnosti. Na závěr si ti nejodvážněj-
ší prošli stezku odvahy. 
Noc byla krátká a mnohým se těžko vstávalo. V sobotu ráno 1.4. nás 
čekala milá povinnost, vyhlásit vítěze Noci. Královnou Noci 2017 se 
stala Valentýna Exlerová ze 3. B. Každý nocležník obdržel drobné, ale 
krásné, upomínkové předměty. Děkuji za spolupráci městské knihov-
ně, paní Šrámkové, panu Peltánovi, tiskárně Kerschbaum, učitelkám, učiteli a deváťačkám z naší ZŠ. A 
kdy náš čeká příští Noc? To si přečtěte na stránkách Noci s Andersenem. 

Romana Frimlová, ŠD při ZŠ 581

Gymnázium Žamberk


