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Pes, nejlepší přítel člověka
Výstava v Městském muzeu Žamberk je zamě-
řena na vývoj psa jako domácího zvířete, jeho 
divoké předchůdce vlky a práci psů ve službách 
člověka. Představena je unikátní sbírka histo-
rických psích známek, předměty související 
s chovem a výcvikem psů, saně pro psí spřežení 
a nejvýznamnější trofeje a ocenění žamberských 
psů a jejich chovatelů. Samostatně je také prezen-
tována soukromá sbírka historických fotografií 
psů s názvem Canis Pictus. Výstava je přístupná 
každý den kromě pondělí až do 1. září. Pro děti 
je ve výstavě nachystán doprovodný program,  
hry a jeskyně s vlky.

z	Za městské muzeum Mgr. Jindřich Žák

Městská knihovna Žamberk 
pasování prvňáčků na čtenáře

V pátek 14. června proběhlo v městské knihovně 
za přítomnosti starosty města Ing. Bc. Oldřicha 
Jedličky tradiční slavnostní pasování žáků prvních 
tříd na čtenáře. Děti jako vstupenku přinesly 
obrázky svých oblíbených literárních hrdinů, 
ze kterých v čítárně uspořádáme prázdnino-
vou výstavu. Ještě před složením slibu byly děti 
„přezkoušeny“ ze znalostí pohádek a dětských 
knih. Přesvědčily nás také o tom, že se umí ke kníž-
kám 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 Aleny Schulz Kde 
se nosí krky, která byla letos vydána v rámci celo-

státního projektu Knížka pro prvňáčka. Pasování v 
žamberské knihovně se zúčastnily čtyři první třídy 
z obou základních škol v Žamberku, celkem 75 dětí.

V době prázdnin bude knihovna 
uzavřena od 15. do 26. července. 

Přijďte si včas vypůjčit knihy a časopisy  
na letní dovolenou. Přejeme všem čtenářům 
krásné prožití léta!

z	Ing. Jana Hlaváčová, MěK Žamberk

 9:00  příjezd kolony historických vojenských vozidel na Masarykovo náměstí
 10:30  pietní akt u pomníku gen. Josefa Knopa (náměstí Gen. Knopa)
 13:00  pietní akt u pamětní desky BARIA u Žabků (Žamberk – Polsko)
 14:00  

PŘÍSAHALI
republice

75. výročí seskoku paraskupiny BARIUM
110. výročí narození genmjr. in memoriam Josefa Knopa

ŽAMBERK
31. srpna 2019

PŘÍSAHALI
republice

ŽAMBERK
31. srpna 2019

Akce se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.

dobové tábory Klubů vojenské historie
kolekce dobových zbraní a výstroje, polní ambulance, polní pošta
střelby z kanonu, protitankového děla, kanonové houfnice, kulometu Vickers a dalších
obrněný transportér Bren Carrier s kulometem a posádkou v akci, 
historické vojenské automobily, motocykly
komentované ukázky vojenského výcviku
pro nejmenší připraven doprovodný soutěžní program 
swingový koncert v podání Big bandu ZUŠ Petra Ebena Žamberk
jako host vystoupí finalistka The Voice Česko Slovensko Eliška Urbanová

19:00

hlavní program oslav (areál Pod Suticí v Žamberku - Polsku)

www.zamberk.czvstup zdarma

Město Žamberk ve spolupráci s Československou obcí legionářskou 
a Pardubickým krajem a Rotou Nazdar Vás zvou na celodenní vzpomínkovou akci

LISTY
ŽAMBERSKÉ

professional sound and light support

Turistické informační středisko Žamberk oznamuje
přechodnou otevírací dobu informačního střediska po dobu letní sezóny:
červenec, srpen: Po – Pá 8 – 12, 13 – 17; So, Ne, svátky (5. a 6. července) 9 - 15 hodin

a prodlouženou otevírací dobu Tyršovy rozhledny po dobu konání festivalu Orlická brána:
12. července 2019 10 - 21 hodin, 13. července 2019 10 - 21 hodin

Letní hra – soutěž s ČT :D Naše informační středisko se opět letos zapojuje do oblíbené letní hry s ČT 
Déčko. Systém hry je obdobný jako minulý rok, kdy rodiny s dětmi musí vyjet na tři výlety (mohou si 
vybrat z míst v přírodě a z institucí, tedy informačních center, hradů, muzeí…). V přírodě hledají scho-
vané kešky, v institucích dostávají leták s unikátním kódem. Na vybrané účastníky soutěže čekají 
zajímavé ceny. Více se dozvíte na www.decko.cz nebo přímo v informačním středisku.

Nabízíme zdarma propagační materiály: jízdní řády cyklobusů, Vandrovní knížky – Cyklopecky 
východních Čech 2019, letní turistické noviny, turistický magazín Kam po Česku, velký výběr propa-
gačních materiálů o Žamberku a okolí. Na Vaši návštěvu se těší kolektiv informačního střediska.

z	Eva Skulbaševská, vedoucí IS


