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Mladí kuchaři ze zámku potvrdili, že mají na krajskou Gastroligu
Dne 18. května 2019 se v Litomyšli již pošesté konala v rámci Městských gastronomických slavností  
M. D. Rettigové soutěžní přehlídka odborných gastronomických škol Pardubického kraje.  
Tématem letošního ročníku byla zvěřina. Střední školu obchodu, řemesel a služeb Žamberk reprezen-

tovaly žákyně 2. ročníku oboru kuchař - Adéla Maťašovská a Denisa Šarközyová. Do soutěže si pod 
odborným vedením učitele odborného výcviku Romana Janyše připravily „Srnčí hřbet s pomerančovou 
omáčkou, glazírovanou zeleninou a s perníkovými knedlíčky“. V závěrečném hodnocení se naše žákyně 
umístily na 1. místě a zhodnotily tak dobrou úroveň přípravy žáků oboru kuchař. Soutěže se zúčastnilo  
pět škol gastronomického zaměření, které se umístily následovně: Střední škola obchodu, řemesel a služeb 
Žamberk, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Chrudim, Obchodní akademie a Střední odborná 
škola cestovního ruchu Choceň, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Polička. Champion  
gastroslavností: Labská Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice, s.r.o.

z	Za Střední školu obchodu, řemesel a služeb Žamberk, Jindřich Horyna, vedoucí učitel OV

Měsíc květen byl pro žáky a žákyně druhého stupně ZŠ 28. října  
ve znamení sportovních akcí
Začátkem května se vybraní žáci z druhého 
stupně zúčastnili již 51. ročníku atletických závodů 
„O pohár rozhlasu“ s Českou spořitelnou na atle-
tickém stadionu ve Vysokém Mýtě. Žáci a žákyně  
se za deštivého a studeného počasí utkali v šesti 
atletických disciplínách. Soutěžili ve vrhu koulí či 
hodu kriketovým míčkem, skoku vysokém a skoku 
dalekém, štafetě, běhu na 60 m a podle věku  
a pohlaví běh na 1500 m u žáků 8 a 9. tříd, 1000 
m u chlapců z 6. a 7. tříd, 800 m u dívek 8. a 9. tříd 
a netradičních 600 m běžely dívky z 6. a 7. tříd. 
Dívky i chlapci se v obrovské atletické konkurenci 
neztratili. Zlatou medaili získali Tereza Beierová za 
skok do dálky, Lukáš Jedlička za skok do výšky, Vendula Falladová za běh na 60 m a Jakub Kalousek  
za hod kriketovým míčkem. Bronzovou medaili ve vrhu koulí Michaela Křikavová a Jiří Kavka, Šimon 
Felgr za skok daleký a v běhu i přes nešťastný pád Barbora Bednářová. V celkovém součtu všech disciplín 
se starší dívky i chlapci umístili na krásném třetím místě mezi školami okresu.
Dalším květnovým sportovním úspěchem bylo vítězství chlapců v okresním kole v hokejbalu v České 
Třebové, kde žáci z 8. a 9. tříd překvapili a postoupili do krajského kola v Pardubicích a i na kraji získali 
nádherné třetí místo.
Za další vyhlášenou sportovní akci se žáci a žákyně 8. a 9. tříd vydali zase do České Třebové, kde se konala 
sportovní akce s názvem 10 dní florbalu. Této velké florbalové akce se zúčastnilo přes 30 škol nejen 
našeho okresu. Žákyně i žáci se ve velké konkurenci neztratili a bojovali o každý gól. Dívkám se dařilo  
ve skupině, kde skončili na krásném druhém místě. Dívky bohužel v boji o semifinále prohrály o jeden gól 
s gymnáziem Česká Třebová. 
Poslední květnovou sportovní akcí bylo okresní kolo v přehazované, kterou pořádala ZŠ Klášterec 
nad Orlicí. Vybrané žákyně z 8. a 9. tříd získaly bramborou medaili. Hra dívek byla vyrovnaná, bohužel  
žákyním trošku chybělo to sportovní štěstí. 

z	text a foto Mgr. Anna Svitáková

Soutěž v poskytování první pomoci 
pořádaná Českým červeným křížem v Ústí n.O.
Na schodech jsou nějací lidé. Dva sedí a zbytek 
stojí. Víme, že máme někoho zachránit, ale koho 
a co máme dělat? Ta holka tu jen sedí a kouká, 
žádnou krev nevidíme, obličej má nabílený, asi 
jako že jí je špatně, ale co s ní? A ten kluk s pora-
něnou rukou, tu asi obvážeme. Máme se podí-
vat, jestli nemá další zranění? Volá se kvůli tomu 
záchranka? Jak máme něco dělat, když tu pořád 
na nás zírají ti dospěláci?!
Takhle nějak vypadala naše první účast na soutěži 
v poskytování první pomoci. Zachraňovali jsme 
lidi po nehodě, po spolykání prášků, s popáleni-
nami. Kromě ošetřování jsme si prohlédli hasičské 
auto, dozvěděli se něco málo o historii Českého 
červeného kříže a také tam byli policisté, se 
kterými jsme si zopakovali dopravní značky. 

Celý den jsme si moc užili a určitě to byla moc 
dobrá zkušenost. Víme už zase o něco lépe jak 
poskytnout první pomoc. Bylo to super.
z	Anna Bednářová, Jakub Hubálek a Jana Stratilová

z	ZŠ Žamberk 28. října
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příjme od 1. července 2019 

školníka. 
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