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RECEPT NA EVROPSKÝ SWING
Vezmi dostatek dobrých domácích hráčů, přidej k tomu přiměřeně přátel z Německa, vše 
okořeň několika dobrými hráči z Ruska. Dobře je nakrm, ubytuj a připrav jim perfektní 
repertoár. Sežeň dost finančních prostředků, aby vše bylo kvalitní. Celé to svěř do rukou 
skvělého šéfkuchaře, pomáhat mu mohou další kuchaři. Nech pomalu dusit ve zkušeb-
ně, občas provětrej a hotové pak servíruj posluchačům. Jestli jim chutnalo, poznáš podle 
atmosféry v sále a podle potlesku. A teď vážně. V rámci setkání česko-německého swingové-
ho orchestru s hosty byly ingredience dodrženy, šéfkuchařem byl Honza Hovorka, pomocníky pak 
Pepíno Dostál, Max Schneider a Slava Žukov. Na zkušebně se dusilo vydatně, provětrání nastalo 
při fotbálku, bowlingu a minigolfu. Výsledky snažení pak byly naservírovány posluchačům v Divi-
šově divadle v pátek 30. 9. 2016 a v sobotu 1. 10. 2016 v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Neratově. Obojí s bohatou návštěvou a nadšenými reakcemi publika. Vedle toho čekalo účast-
níky přijetí starostou města Žamberka na radnici a malý výlet na Zemskou bránu. Ředitelé škol se 
pak provětrávali poznáváním žamberských památek, okolní přírody, zámku v Litomyšli a výletem 
na hory. Závěrečnou poznávací tečkou byl pak odjezdový výlet do Prahy. Kromě nadšených reakcí 
diváků vzbudila největší obdiv naše gastronomie. Stravování ve školní jídelně SŠOŘS na zámku, 
v  restauraci Babeta, ve školní jídelně na nám. Gen. Knopa a v Penzionu Na Statku v Českých 
Petrovicích nemělo chybu. Leda snad, že žaludky už všechny dobroty nepobraly. Bydlelo se také 
skvěle. Na zámku a ředitelé v hotelu Panský Dům.
Zmíněné finanční zabezpečení bylo dostatečné zejména díky Česko-německému fondu 
budoucnosti, který se ujal poloviny nákladů. O druhou polovinu se postarali Město Žam-
berk, ZUŠ Petra Ebena Žamberk, MUDr. Martin Skřiček, RNDr. Milan Sourada, Lékárna 
Laura, ZEZ Silko, s.r.o., Bühler CZ, s.r.o., a Nábytek Kosařovi. Mohlo se tedy nakupovat 
kvalitně a my za to děkujeme! Kromě zjevné spokojenosti a velkých díků a pochval našich hostí 
jsme si při jejich odjezdu znovu uvědomili hlavní smysl takových setkání. Zahrát si dobrou hudbu 
s přáteli, navázat nové kontakty, připravit pěkné zážitky pro posluchače a přispět k porozumění 
v naší společné Evropě. A to se, myslím, povedlo. Hana Chvátilová

ZŠ 28. října je Etickou školou Zlatého stupně
Škola je jiná, než bývala. Vývoj žene i školu mílovými kroky dopředu. Využíváme nové 
technologie, domlouváme se na veliké vzdálenosti s celým světem, bádáme ve vesmí-
ru. Co zůstává stejné, jsou naše potřeby zažívat dobré mezilidské vztahy. Ty nenahradí 

žádná technika. Naše škola již osmým rokem začleňuje do výuky prvky Etické výchovy. 16. září 
2016 naše škola převzala ocenění MŠMT Etická škola- Zlatý stupeň. Od října roku 2013 
školy mohou získat ocenění Etická škola ve třech stupních – bronzovém, stříbrném a zlatém. 
Zatím jsme jediná škola v Pardubickém kraji, která byla takto oceněna. V České repub-
lice dosáhly zlatý stupínek pouze 4 školy. Titul se uděluje na základě profesních krité-
rií, začlenění všech deseti témat integrovaných ve více jak 66 hodinách za rok a podle 
měření sociálního klimatu tříd. Hodnocení žáků v otázce klimatu školy vychází na naší velmi 
pozitivně, žáci škole důvěřují, nebojí se svěřit s problémy, nebojí se chodit do školy, cítí se ve škole 
dobře a škola se jim líbí. Na škole funguje školní parlament, který podporuje zájmy dětí a naslouchá 
jejich potřebám. S případnými problémy se děti mohou svěřit prostřednictvím schránky důvěry. 
Etická výchova je vyučována jako samostatný předmět v 6. třídě. Jako implementovaný předmět 

se prolíná výukou na celém 1.stupni. Ve výuce využíváme 
učebnic MŠMT a postupujeme po jednotlivých 10 stupních. 
Cílem je osvojení prosociálního chování zaměřeného na 
pomoc jiným bez nárokování na odměnu. Takové chování 
ovlivňuje atmosféru celého kolektivu. Prosociální osob-
nost je tvůrcem kultury, kultury lidských práv, soci-
álních hodnot. Hlavním heslem etické výchovy je zlaté 
pravidlo: Co chceš, aby druzí dělali tobě, dělej i ty jim.  
Co nechceš, aby druzí dělali tobě, nedělej ani ty jim.

Michaela Pachelová 

NÁŠ ROZHOVOR
Že v Žamberku žijí a pracují úspěšní sportov-
ci, vynikající tanečníci či úspěšní podnikatelé i 
firmy, jsme Vás v ŽL již několikrát informovali. 
Dnes v tomto výčtu pokračujeme a v krátkém 
rozhovoru Vám představíme pana Vladimí-
ra Zrnu ze Žamberka, který je nevidomý, ale i 
přes tento zdravotní handicap se zapojuje do 
různých soutěží nejen republikových, ale i me-
zinárodních, kde je velmi úspěšný a obsazuje 
přední příčky. Naposledy se zúčastnil národní 
přehlídky pracovních schopností a dovedností 
osob se zdravotním postižením 24. ročník Abi-
lympiády, kterou pořádala v Tipsport areně v 
Pardubicích Česká abilympijská asociace, kde 
patřil k nejúspěšnějším. Vyhrál drátování, byl 
druhý v keramice a třetí ve fotografii. 
Požádala jsem o krátký rozhovor.

ŽL: „Získáváte úspěchy v různých disciplinách 
- čemu se nejvíce věnujete, co Vás baví?”

VZ: „Nejvíce se věnuji knihařině, protože je to 
můj pracovni poměr, dále dratování, kera-
mika”.

ŽL: „Jak trénujete a kolik času věnujete tré-
ninku?”

VZ: „Jak se dá, dratování, keramice se věnuji 
1,5 hodiny týdně”.

ŽL: „Jaký byl Váš nevětší úspěch a co pro Vás 
znamená?”

VZ: „Pravděpodobně nominace na světovou 
Abilympiadu, která se konala letos v březnu 
ve Francii. Dále ůčast na národních Abilym-
piadách”.

ŽL: „Čeho byste chtěl dosáhnout?”
VZ: „Pokud zdraví dovolí, zúčastnit se příští 

světové Abilympiady”.
Děkuji za rozhovor. Ptala se: Vlasta Pavlousková 
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