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PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

V pátek 15. června proběhlo v městské knihovně za přítomnosti pana starosty Jiřího Dytrta tradiční slavnostní pasování žáků prvních tříd na čtenáře. Děti jako vstupenku přinesly obrázky svých
oblíbených literárních hrdinů, ze kterých bude v čítárně uspořádána prázdninová výstava. Ještě před
složením slibu byly děti „přezkoušeny“ ze znalostí pohádek a dětských knih. Přesvědčily nás i o tom, že
se umí ke knížkám dobře chovat a pečovat o ně. Nejlepší čtenáři z každé třídy poté přečetli Slib čtenáře,
který děti skládaly do rukou pana starosty. Na památku si všichni prvňáčci odnesli knihu Evelíny Koubové Bráchova bota, která byla letos vydána v rámci celostátního projektu Knížka pro prvňáčka. Pasování
v žamberské knihovně se zúčastnily první třídy ze všech tří základních škol v Žamberku, celkem 73 dětí.
Ing. Jana Hlaváčová, Městská knihovna Žamberk

UPOZORŇUJEME NÁVŠTĚVNÍKY,
že knihovna bude v týdnu od 23. července do 27. července uzavřena.
Přijďte si včas půjčit čtení na dovolenou!

ŽAMBERSKÉ LISTY

Trénování paměti v knihovně
V tomto školním roce jsme otevřeli nový kurz pro
začátečníky a zároveň pokračoval loňský kurz pro
pokročilé. Současně jsme zajišťovali i kurz probíhající v knihovně v Letohradě. Setkávali jsme se nad
novými mnemotechnikami a procvičovali naučené,
trénovali svůj mozek při mozkovém joggingu a vymýšleli úkoly pro sebe navzájem. Naučili jsme se
např. kalendář na celý rok, zapamatování číselných
řad, seznamů o několika desítkách položek, pobavili se nad lekcemi na téma např. film, jídlo, móda,
paměťové paláce. Po prázdninách budeme pokračovat v pokročilých kurzech. Nový kurz pro začátečníky otevřeme v případě zájmu od ledna 2019.
Přejeme příjemné prázdniny všem 66 „studentům“ našich kurzů trénování paměti. A čtenářům Žamberských listů nabízíme malou ukázku
mozkového joggingu. Úkoly připravili účastníci
pokročilého kurzu:
Najdete v přesmyčkách české herce?
TVAR RUMOVÁ ANČA
A MĚŠEC TI FRNKNE
MASITÁ HRA VOS
ZDAR, ROHATÝ BOBEK
NEDÝCHEJ TVOŘ
UKRADL ZMĚNU
ANETTA MÁ DVA KECI
A VRÁNA PIJE SOS
Martina Wilhelmová, Městská knihovna Žamberk

Myslivost a lesnictví na Žambersku v městském muzeu
V neděli 17. června 2018 se v Městském muzeu v Žamberku uskutečnila vernisáž výstavy
Myslivost a lesnictví na Žambersku, kterou
zahájily lovecké fanfáry lesních rohů v podání
muzikantů ZUŠ P. Ebena v Žamberku. K návštěvníkům promluvil kurátor výstavy Mgr. Jindřich Žák
o významu a roli myslivosti v současnosti.
Výstava má podtitul Vývoj myslivosti a lesnictví
v podhůří Orlických hor od 18. století po současnost. Návštěvník může tedy vidět staré mapy
panství, fotografie zaměstnanců Parishových
lesů, účastníků tehdejších honů, lovecké zbraně
zdobené rytinami a ukázku jeleních, mufloních
a dančích trofejí oceněných medailemi.
Výstava pamatuje i na rodiny s dětmi, které si mohou sednout do posedu a pozorovat dalekohledem

kamzíka, nebo porovnat rozpětí křídel ptáků s rozpětím svých paží. Mohou si vyzkoušet své znalosti
v rozpoznávání stromů a počítání jejich letokruhů.
Je vytvořen ucelený doprovodný program vhodný
pro třídní i táborové kolektivy.

Velké poděkování patří panu Davidu Parishovi,
který zapůjčil velkou část předmětů, jako například porcelánový servis s loveckými motivy, který
obohatil nově instalovaný lovecký pokoj ve stálé
expozici muzea. Výstavu si můžete prohlédnout
po dobu letních prázdnin do 29. srpna 2018.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Za Městské muzeum v Žamberku
Mgr. Petr Hažmuka, ředitel muzea

