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NÁRODNÍ DIVADLO LONDÝN 
NA PLÁTNĚ KINA ŽAMBERK

„Být, či nebýt?“ Slavné dilema rozetne hvězdný 
Benedict Cumberbatch jako legendární Hamlet 
v exkluzivním záznamu mistrovské Shakespea-
rovy tragédie přímo z London National Theat-
re. Divadelně-kinová událost roku! Populární 
představitel postavy Sherlocka Holmese Benedict 
Cumberbatch se představí v titulní roli Shakespe-
arovy mistrovské tragédie. Dychtivě očekávané 
představení, které bylo vyprodáno během několika 
hodin už rok před svou premiérou, režíruje Lynd-
sey Turner, držitelka ceny Olivier za režii dramatu 
Chimerica. Záznam představení Hamlet uvidíte 
v kině Žamberk v pátek 30. března od 20:00  
za vstupné 250 Kč. Záznam je v originálním  
anglickém znění a opatřen českými titulky.

Oblíbená jarní přehlídka nejen divadel a kon-
certů se vrací do Žamberka! Divišovo divadlo 
bude od března do května hostit celkem sedm 
atraktivních pořadů v rámci Žamberských  
jarních slavností. „Nesmírně mě těší, že si Žam-
berské jarní slavnosti mezi regionálními divadelní-
mi přehlídkami vydobyly své pevné místo. Více než 
tisícovka diváků každý rok je toho ostatně jasným 
důkazem a jsem přesvědčena, že ani v letošní sezoně 
tomu nebude jinak,“ říká paní Alena Urbánková  
z MKP FIDIKO Žamberk, která pro návštěvníky 
Divišova divadla letos sestavila festivalový pro-
gram již počtrnácté. Mezi nesporná lákadla letoš-
ního ročníku patří například dnes už legendární 
francouzská komedie BLBEC K VEČEŘI v podá-
ní divadelního souboru Ledříček z Klášterce nad 
Orlicí, který se v loňské sezoně v Žamberku sen-
začně uvedl s naprosto vyprodaným představením 
MÁTOVÝ, NEBO S CITRONEM?. Dále se diváci 
mohou těšit na soubor POST SCRIPTUM PRA-
HA (vůbec poprvé v Žamberku) a po delší pauze 
se na prkna Divišova divadla vracejí i divadelníci 
z Vamberka se svým nastudováním oceňované 
romantické komedie LÉTAJÍCÍ SNOUBENKY.
Dále jsou na programu i dva nové hudební pořady 
– na začátku dubna to bude komponované pás-
mo CO TAKHLE SWING?, kterým vás provedou  
M. Chvátil a D. Neumann a svým skvělým hudeb-
ním talentem okoření muzikanti z Big Bandu při 
ZUŠ Petra Ebena v Žamberku. Květen bude pro 
změnu patřit BIG BANDU LETOHRAD, který  
v Divišově divadle oslaví koncertem neuvěřitel-
ných 20 let své existence. Předprodej a rezer-
vace vstupenek na veškeré akce Žamberských 
jarních slavností 2018 jsou možné v kanceláři 
MKP FIDIKO a na telefonu 465 614 583. Další 
informace naleznete na stránkách www.fidiko.cz.
l  Filip Jedlička, MKP FIDIKO

DOLNÍ ŠKOLA MÁ NOVÉHO ŘEDITELE
Rada města Žamberka jmenovala na svém zasedání dne 22. února ředitelem Základní školy  
Žamberk, 28. října 581, Mgr. Jaromíra Žejdlíka. 

Při této příležitosti jsme mu 
položili několik otázek.

Jak dlouho už na škole půso-
bíte? Jaké předměty a krouž-
ky vyučujete?  Čemu se rád 
věnujete ve volném čase?
Na Základní škole 28. října 581 
působím 31. rokem. Nastoupil 
jsem 3.6.1987, hned druhý den 
po státních závěrečných zkouš-
kách na Pedagogické fakultě 
v Hradci Králové, kde jsem vy-
studoval učitelství ruského ja-
zyka a hudební výchovy. Hned 
na počátku jsem založil s několika nadšenými zpěváčky pěvecký sbor, pro který si později děti vybraly 
název Viola. Po povinné roční vojenské službě jsem se do školy vrátil a pokračoval ve své práci učitele  
hudební výchovy a ruského jazyka. Pak přišla sametová revoluce a výuka ruštiny nebyla už moc po-
pulární. Rozhodl jsem se proto rozšířit si svou kvalifikaci o nový předmět - německý jazyk. Studium 
na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem jsem zakončil v roce 1995. Od té doby vyučuji také 
německý jazyk, i soukromě. V roce 2004 jsem byl jmenován Krajským soudem v Hradci Králové soud-
ním tlumočníkem jazyka německého. Hudba, jazyky a cestování patří také k mým největším koníčkům. 
Abych podpořil výuku německého jazyka na naší škole, navázal jsem spolupráci se školou Dr. Otto Rindt 
Oberschule v německém Senftenbergu. Žáci se již deset let vzájemně navštěvují během pravidelných  
týdenních pobytů. S pěveckým sborem jsem podnikl 19 zahraničních zájezdů. Vždy je to velký zážitek, 
ale ten největší byl v roce 2010, kdy jsme podnikli turné po USA. K mým dalším zálibám patří astrono-
mie, historie, četba, rád jezdím na kole a běhám.    
Kdy se ujmete funkce ředitele?
Do funkce nastoupím oficiálně k 1. červnu 2018, a to z toho důvodu, abychom plynule dokončili stáva-
jící školní rok, aby se nemusely předělávat rozvrhy jednotlivých tříd a úvazky učitelů a také abych mohl 
jako třídní učitel dovést do konce školního roku svoji třídu 9.B. Současně s tím však již budu pracovat na 
převzetí vedení naší školy a na přípravě nového školního roku. (pozn. redakce: Nyní je pověřena vede-
ním školy Mgr. Helena Čížková, zástupkyně ředitelky.)
Jaké budou vaše první kroky, plány a úkoly?
Za nejdůležitější považuji, aby se naší škole vrátila její dobrá pověst, která v posledních letech utrpěla. 
Budu se snažit dělat vše pro to, abychom byli opět školou, kam rodiče s důvěrou a rádi svěřují své děti ke 
vzdělávání, aby se obnovila důvěra rodičů i pedagogů v to, že Základní škola 28. října je dobrá a stabilní 
škola, kde je hezká atmosféra a kde se kromě práce zažije i spousta legrace a zábavy, kde se dobře žije  
a kde, jak se zpívá v naší školní hymně, jsme všichni na jedné lodi…
Jaké máte dlouhodobější plány, chystáte nějaké novinky?
Především bych rád navrátil tradici školních akademií. Příprava akademie stmeluje jednotlivé třídní ko-
lektivy a dává možnost uplatnění i jinak slabým žákům. Také bych se více zaměřil na projektové dny. 
Letos se nabízí spousta témat, například 100. výročí vzniku Československa. Nadále bych také podpo-
roval zahraniční výměny mládeže v rámci EU, například projekt Erasmus+. Chystám i nějaké novinky,  
ale o nich si dovolím pomlčet, protože to má být pro žáky překvapení…
Je něco, co by škola nutně potřebovala, co jí brání v rozvoji? Co naopak je její výhodou?
Rozvoji školy brání její omezené prostory. Rád bych se pokusil oživit projekt, který počítal při státní 
dotaci s celkovou rekonstrukcí školy a s výstavbou dalších objektů (jídelna, tělocvična) na školním  
dvoře. To je však běh na dlouhou trať. Ve spolupráci se zřizovatelem bych chtěl pokračovat alespoň  
v dílčích opravách školní budovy. I když je v naší škole mnoho pěkných a dobře vybavených učeben, 
působí zvenku hodně neutěšeně. Největším a také nejnebezpečnějším problémem je opadávání omítky 
v průčelí školy. Pohled na budovu ze školního dvora ale není také o mnoho lepší.  K největším výhodám 
naší školy patří její poloha v centru města a hlavně její dlouholetá tradice dobré „dolní“ školy, která svým 
žákům vždy nabízela nejen kvalitní výuku a dobrou přípravu na střední školy, ale také spoustu školních 
i mimoškolních aktivit.
Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů a elánu při vedení školy!
l   Monika Škodová, redaktorka ŽL

kancelář 465 614 583
pokladna 465 614 356

fidiko@fidiko.cz
www.fidiko.cz

Středisko volného času ANIMO zve všechny malé i velké diváky na premiéru pohádky 

O BREJLATÉ PRINCEZNĚ
Veselé vyprávění o tom,

že ne každá princezna se chce stát královnou a ne každý Honza se chce stát králem.
Divadelní pohádka se uskuteční v neděli 25. března 2018 od 16:00 hodin v Divišově divadle. 

Vstupné: 50 Kč dospělí, 30 Kč děti.


