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Zámecké TECHNOhrátky v Žamberku 
předvedly školákům devatero řemesel
Zaměstnavatelé v celém Pardubickém kraji 
často marně hledají kvalitní řemeslníky. Pro-
jekt TECHNOhrátky na zámek v Žamberku, 
kde sídlí místní Střední škola obchodu, řemesel  
a služeb přivedl ve středu 25. dubna 124 adeptů 
zajímajících se o obory cukrář, číšník, instala-
tér, klempíř pro strojní výrobu, kuchař, obchod-
ník, obráběč kovů, prodavač či truhlář. 

Žáci z osmi základních škol z okresu Ústí nad  
Orlicí se zábavnou a soutěžní formou seznamovali 
s tím, co jednotlivé obory obnášejí, a testovali si  
v praxi, zda jsou dostatečně šikovní, aby si některý 
z nich zvolili pro své další studium. 
TECHNOhrátky se do Žamberka vrátily znovu 
po dvouleté přestávce a z nasazení učitelů odbor-
ného výcviku i samotných žáků střední školy to 
bylo znát. Na každém ze šesti speciálních praco-
višť se snažili předvést to nejlepší a nejzajímavější 
a maximálně zaujmout účastníky akce. Tím, že 
výběr oborů byl velice variabilní, poznali praktic-
ky kompletní školní nabídku. „Právě tato pestrost 
děti velice bavila. Chvíli si zkoušely strojařinu 
nebo obor instalatér, vzápětí přešly do učeben, 
kde čekaly gastronomické profese. Vyzkoušely si 
třeba polyfúzní svařování plastů, řezbářské práce 
nebo výrobu dřevěné lodičky. A nadšení grado-
valo, když si zanedlouho poté mohly ozdobené 
perníčky, palačinky, ovocné i zeleninové saláty  
či míchané nápoje hned na místě sníst a vypít,“ uve-
dl Vladimír Zemánek. Samostatné stanoviště, za-
měřené na obory obráběč kovů a klempíř pro strojní 
výrobu, připravila společnost Bühler CZ Žamberk, 
která je strategickým partnerem střední školy. Před 
třemi lety stála firma u otevření nového oboru, kte-
rým byl právě obráběč kovů. V soutěži manuálních 
aktivit zvítězili žáci Masarykovy základní školy  
a Mateřské školy Kunvald, ve vědomostním kvízu 
Hej Ty, víš to?! byla nejúspěšnější výprava Základní 
školy Jindřicha Pravečka Výprachtice. Oba vítězné 
kolektivy si jako trofeje odvezly velké ovocné dorty.

Vladimír Zemánek, manažer projektu TECHNOhrátky, 
redakčně zkráceno

Pozdrav z Rice Lake
Ahoj, zdravím všechny čtenáře Žamberských  
listů. Z našeho ročního pobytu v Rice Lake už ne-
zbývají ani dva měsíce, takže se všichni tak nějak 
začínáme připravovat na odjezd domů. Jak Anič-
ka zmiňuje v minulém článku, z měsíců se stávají 
jen dny a hodiny, které utíkají rychleji, než se nám 
zdá. Počasí se naštěstí také změnilo, a to velmi ra-
pidně. Šestnáctého dubna jsme nešli do školy, pro-
tože jsme měli další (a snad i poslední!) snowday.  
Napadlo skoro půl metru nového sněhu a já už 
začínal uvažovat o nákupu letenek, které mě další 
den hned dostanou pryč. Naštěstí jsem předčasně nikam nemusel cestovat, neboť sníh během pár dnů 
roztál a dnes se teploty pohybují na úrovni našich českých jarně letních teplot.
V dubnu začal nový a také poslední term, který nám přinesl nové předměty a někomu i sporty. Pro po-
slední term jsem si zvolil psychologii, mytologii, orchestr a zeměpis. Psychologie mě velmi překvapila  
a určitě patří mezi mé nejoblíbenější předměty, kterými jsem tady v RL prošel. V mytologii probíráme 
nejstarší báje a pověsti z různých koutů světa, například Blízkého východu, Řecka, Británie a severní Ev-
ropy. Posledním novým předmětem je zeměpis se zaměřením na Zemi a vesmír, který učí host-táta jed-
noho z předchozích Exchange studentů. V minulém článku jsem zmínil, že pro jarní část školního roku 
jsem si vybral atletiku – Track and Field. Bohužel kvůli špatnému počasí jsme byli nuceni trénovat 3 týdny 
v prostorách školy, což znamenalo běhání v tělocvičně a po chodbách. Vytrvalostní běžci museli trénovat 
venku i v mrazivých teplotách, což se mě naštěstí netýkalo. V disciplínách se různě střídám ve sprintu  
a štafetách na 100m, 200m a 400m. V posledních týdnech jsem také začal trénovat skok do výšky.
Duben byl pro mě plný cestování a nových zážitků. Začátkem měsíce jsem se s mojí host-rodinou vydal 
navštívit staršího host-bratra do Indianapolis, hlavního města Indiany. Cestou jsme si s host-bráchou 
Garrettem prohlédli pár univerzit a přes Chicago jsme pokračovali do Indiany. Během dvou dnů jsme si 
prohlédli celé město včetně downtownu, basketbalového a fotbalového stadionu a světoznámé zavodní 
automobilové dráhy zvané Indianapolis Motor Speedway 500. Na konci dubna nám začali týdenní jarní 
prázdniny. S Honzou a jeho bratrem jsme si udělali pětidenní výlet do Kalifornie do Los Angeles. Během 
těchto pár dní, které utekly jako voda, jsme zažili a poznali neskutečné množství nových věcí. V podstatě 
celý výlet byl pro mě jako sen. Hned první den jsme na chodníku slávy (Walk of Fame) viděli premi-
éru nového filmu od S. Spielberga. V dalších dnech jsme například vystoupali nad nápis Hollywood,  
prozkoumali milionářskou čtvrť Beverly Hills či navštívili pláže Santa Monica a Venis Beach.

Tento článek je mým posledním do konce 
školního roku, a proto bych chtěl vzkázat 
všem uchazečům a studentům, kteří o po-
bytu v USA přemýšlí, že se určitě nemají 
bát. Na sto procent se vyplatí alespoň to 
zkusit, protože takováto šance na roční 
studium v zahraničí se nemusí opakovat. 
Dále bych chtěl poděkovat všem věrným 

čtenářům ŽL, gymnáziu a městu Žamberk za zprostředkování úžasného ročního pobytu v RL a věrné-
mu kamarádovi Honzovi Janovcovi, který si vzal má slova z prvního článku k srdci a zlepšil se v biologii.
z   Adam Šindelář

  POZNÁVÁME ŘEMESLA
Mnohokrát děkujeme za milé pozvání od Mgr. H. Čížkové ze ZŠ 28.října na akci „Poznáváme  
řemesla“ do školní družiny. Přestože máme problémy s dopravou, vše se vyřešilo obecním autem. 
Děti se už nemohly dočkat. Milé přivítání Mgr. H. Čížkovou a pak už následovala prohlídka ukázky 
řemesel, která jsou spojena s velikonočními zvyky-pletení pomlázky, barvení, voskování vajíček. Dětem  
se moc líbila krásná velikonoční dekorace z čerstvého proutí a přírodního materiálu, kterou vyráběla 
paní učitelka dle přání a nápadů dětí. Nadšené byly při zdobení perníčků a výrobě předmětů z keramiky 
pod vedením milé paní učitelky, která měla s dětmi velkou trpělivost. Kluky zaujala ukázka zpracování 
dřeva-výroba zvířátek. Při zpáteční cestě pěšky do Helvíkovic jsme si s dětmi celou cestu vyprávěly a děti 
si odnesly plno krásných zážitků. Moc děkujeme všem, kteří pro nás tuto krásnou akci připravili. Druhý 
den ve školce starší děti nadšeně ukázaly mladším, jak se „kouzelná“ vajíčka vyrábějí, a každé z dětí  
si odneslo originál. To bylo radosti!   Anna Janebová, ředitelka MŠ Helvíkovice


