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Žamberské žákovské družstvo 
stolních tenistů je velmi úspěšné
Spolupráce SVČ ANIMO a oddílu stolního tenisu 
TJ Sokol Žamberk přináší úspěchy. Žáci se již druhý 
rok účastní regionálních okresních soutěží a v  le-
tošním ročníku obsadili 2.místo mezi 8 týmy, když 
před nimi skončila pouze stolnětenisová bašta TTC 
Ústí nad Orlicí. Základní sestavu tvořili: Michal Pu-
chmeltr, Amálka Šafářová, Julie Linhartová, Vít Fal-
tus, Vojtěch Cvik a Emma Džurbanová.
Úspěchy sklízeli naši mladí nejen v  soutěži druž-
stev, ale i v soutěžích jednotlivců, a to na okresních 
i krajských přeborech. Na okresních přeborech 
získal v kategorii mladších žáků bronzovou medai-
li talentovaný Michal Puchmeltr, který následně 
postoupil do krajského přeboru, kde vyhrál sou-
těž útěchy. Na okresním přeboru starších žákyň 
obsadila Amálie Šafářová ve dvouhře bronzovou 
medaili a ve čtyřhře se Soňou Krupovou z Ústí nad 
Orlicí dokonce vyhrály. 
Velice úspěšní byli naši hráči i na jarní sérii turnajů 
Grand Prix v  Ústí n.O., kde se zúčastnilo celkem 
134 hráčů. Naši borci obsadili tato umístění: 13. 
místo Michal Puchmeltr, 14. místo Amálie Šafá-
řová, 17. místo Martin Myšák a 43. místo Julie 
Linhartová atd. Poděkování patří v  první řadě 
hlavnímu trenéru mládeže Jiřímu Šafářovi, který 
neúnavně objíždí zápasy a turnaje s našimi mladý-
mi hráči, dále pak Břetislavu Havlovi, Michalovi 
Schreiberovi a v neposlední řadě i Milanu Soura-
dovi za pravidelnou tréninkovou činnost na krouž-
cích SVČ ANIMA a oddílu stolního tenisu TJ Sokol 
Žamberk. 
Někteří naši hráči přecházejí do vyšší dorostenec-
ké kategorie, ale v záloze máme i další šikovné hrá-
če, jako je Martin Myšák, Veronika Cviková, Jakub 
Krejsa, Ondřej Veselý a Zdeněk Hylmar. Nejlepší 
žáky budeme v následující sezoně zkoušet i v druž-
stvech dospělých. 

Lída Šlesingrová a Břetislav Havel, 
SVČ ANIMO Žamberk a TJ Sokol Žamberk

Meteors Baseball Team přípravka 
vítězem soutěžní sezony!

MBT přípravka letos dosáhla nevídaného úspěchu 
- v kategorii U8 se umístili na celkovém 4. místě a 
kategorii U7 dokonce vyhráli a přivezli do Žamber-
ka zlatý pohár i medaile!
Naši malí hráči z přípravky baseball team Meteors 
se celý školní rok scházeli 1x týdně, vždy v pondě-
lí, na trénincích. Přes zimní období si užívali vše-
stranné sportovní aktivity v tělocvičně, z oblasti 
atletiky a gymnastiky, věnovali se kondiční přípra-
vě a rozvíjeli se v obratnosti, rychlosti a pružnosti. 
Hlavně pak na venkovním hřišti trénovali házení a 
chytání míče a odpaly míče ze stativu.
V letošní sezoně jsme se již tradičně účastnili sou-
těží v kategoriích hráčů do 7 a 8 let věku. V katego-
rii U8, ve složení M. Havlíček, A. a R. Sklenka, T. 
Keprta, M. Fenik, M. Lipenský, A. Žabka, M. Be-
neš a J. Hodoši, jsme hráli na turnajích v Chocni, 
Trutnově, Jablonci nad Nisou a umístili jsme se na 
4. místě v celkovém pořadí.
V kategorii U7, ve složení M. Lipenský, A. Žabka, 
M. Beneš, J. a J. Hodoši, R. Sklenka, M. Divíšek, 
M. Bureš a trenér na 1. metě Mikuláš Suchodol, 
jsme hráli v Kostelci nad Orlicí, Velkém Oseku a 
Pardubicích. Na poslední turnaj jsme odjížděli s 
předsevzetím, že budeme bojovat o 3. místo. Tur-
naj se hned z kraje začal pro nás vyvíjet velice dob-
ře. Měli jsme před sebou čtyři zápasy a již po prv-
ním vyhraném, s největším favoritem Klackařemi, 

jsme pomýšleli na pěkné umístění. V dalších dvou 
zápasech si kluci věřili na tolik, že vítězství byla 
opět naše. Ve čtvrtém dramatickém souboji, s Ry-
tíři Trutnov, se ukázala naše houževnatost a ve vzá-
jemně vyrovnaném souboji, při prodloužení, jsme 
nakonec vyhráli. Kluci jásali a nevěřili vlastním 
uším, když jako vítězem letošní sezony byl slav-
nostně vyhlášen team Meteors ze Žamberka. To 
zlato na krku opravdu hřálo a velký dík za něj patří 
všem hráčům, hrajícímu trenérovi Mikulášovi a v 
neposlední řadě všem skvělým rodičům, kteří nám 
pomáhali, podporovali a fandili. No a bez těch říz-
ků od maminek, by to také nebylo ono.
Přeji všem krásně prožité léto a v září opět na vidě-
nou.  Iveta Dostálková, trenérka 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY SVČ ANIMO 
ve školním roce 2017/2018
Nabídku zájmových kroužků na nový školní rok 
naleznete na webových stránkách SVČ ANIMO: 
www.animo.zamberk.cz. Jedná se o sportovní, 
jazykové, přírodovědné, výtvarné, technické a ta-
neční činnosti pro děti, mládež, dospělé i seniory. 
Prostřednictvím webových stránek se můžete do 
kroužků i přihlásit.

KAM PO PRÁZDNINÁCH 
pátek 1. 9. 2017, 15 – 19 hod.
SVČ ANIMO Žamberk ve spolupráci s Městem Žam-
berkem a dalšími organizacemi Vás srdečně zve na 
4. ročník akce Kam po prázdninách. Co Vás čeká? 
Soutěže a hry pro všechny, vystoupení a zejména na-
bídky, jak zajímavě strávit svůj volný čas. Občerstvení 
zajištěno. Těšíme se na Vás! V případě nepříznivého 
počasí se akce uskuteční v pátek 8. 9. 2017.

MEZINÁRODNÍ DEN TANCE
pátek 1. 9. 2017, 15 – 19 hod.
6. ročník oslavy dne tance pod širým nebem. Ta-
neční vystoupení, společný workshop a flashmob, 
občerstvení, vstupné dobrovolné. Akci pořádá 
Aport Support – Pája Michalovičová ve spolupráci 
s SVČ ANIMO a za podpory Města Žamberka.

Mgr. Lucie Kluková, SVČ ANIMO

SVČ              INFORMUJE

Viola zpívala v polské Lodži 
Ve čtvrtek 22. června se vydal dětský pěvecký sbor Viola ze ZŠ 28.října na čtyřdenní zájezd 
do Polské Lodže. Violu pozval tamější dětský sbor - Chór Dziecięcy Miasta Łodzi. V 17 ho-
din jsme byli přivítání ve zkušebně sboru na Polytechnickém institutu a po malém občerstve-
ní si nás odváželi naši polští kamarádi do svých rodin. 

V pátek dopoledne na nás čekal bohatý program. Prohlédli jsme si „Centrum Dialogu“, kulturní centrum, 
zabývající se vztahy mezi různými kulturami, poté jsme navštívili vlakovou stanici Radegast, odkud byli 
za druhé světové války odváženi Židé z lodžského ghetta do koncentračních táborů, a abychom nekončili 
tak smutně, čekala nás ještě prohlídka tepelné elektrárny, přeměněné v moderní interaktivní muzeum. A 
pak už hurá na oběd do jedné z místních pizzerií, to abychom se posilnili na první koncert. Uskutečnil se 
na schodech před kulturním domem. 
V sobotu dopoledne jsme si prohlédli centrum Lodže a seznámili se s nejvýznamnějšími pamětihodnost-
mi města. Mimo jiné jsme si prohlédli rodný dům slavného klavírního virtuosa Arthura Rubinsteina. Od-
poledne nás pak čekal hlavní koncert v kostele sv. Mateusza. O tom, že se koncert oběma sborům velmi 
vydařil, svědčí fakt, že při společném zpěvu závěrečného kánonu Dona nobis pacem běhal všem poslu-
chačům, soudě podle jejich slov, mráz po zádech.
V neděli dopoledne jsme se rozloučili s našimi polskými kamarády, což se u někoho neobešlo bez slziček. 
Krátce jsme ještě zastavili v lodžském největším nákupním centru Manufaktura a pak už, plni krásných 
zážitků, vyrazili k domovu.
Smutek z nedělního loučení trochu rozptýlilo ujištění, že se s našimi polskými kamarády budeme moci 
opět setkat příští rok na jaře, a to tentokrát u nás v Žamberku.

Za pěvecký sbor Viola Katka Beková a Vendula Falladová


