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Ohlédnutí za Nocí s Andersenem

29. března proběhla v Městské knihovně 
Žamberk Noc s Andersenem. Tato akce moti-
vující děti ke čtení se koná každoročně od roku 
2000, kdy ji vymyslely knihovnice v knihovně 
Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hra- 
dišti. Je jednou z akcí, kterou české knihovny svádí  
v konkurenci populárnějších médií boj o zájem  
dětí a dětského čtenářství. Noc s Andersenem 
zaštiťuje v České republice Klub dětských kniho-
ven SKIP ČR. K akci se tradičně připojují kromě 
veřejných knihoven i knihovny školní, základní  
a střední školy, družiny, dětské domovy, domy 
dětí, nemocnice, aj. Během několika let se rozší-
řila po Evropě, do Ameriky, dokonce až na Nový 
Zéland. Připojili jsme se k více než 1.300 knihov-
nám, školám a dalším místům v ČR, kde si děti již 
podevatenácté připomínaly narození dánského 
pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Spolupra-
cujeme s oběma školami, a tak knihovnou prošlo 
více než 170 dětí. Děti ze školy 28. října si přišly 
poslechnout pohádku O pasáčkovi vepřů, ke které 
dostaly i pracovní list a omalovánku. Pro děti ze 
ZŠ Nádražní jsme měli připravené úkoly na téma  
70 let nakladatelství Albatros. Starší děti vyplňovaly 
Pisálkův kvíz a v obrázkové doplňovačce s pomocí 
pohádkových postaviček zjišťovaly, jak se jmenoval 
první kreslený zvukový film. Mladší děti spojovaly 
do dvojic postavičky z večerníčků, které znají mimo 
jiné právě z knih nakladatelství Albatros. Všichni 
dohromady se pak snažili z Knižní šifry vyluštit  
co nejvíc názvů knih. V obrázcích se skrývaly knihy 
pro všechny věkové kategorie.

V rámci školní soutěže jsme udělili Cenu knihovny 
za nejlepší komiks Kuky se vrací … po pár letech 
Ele Pavelcové. Získala „balíček pro andersenov-
ského spáče“ obsahující polštářek, komiks a něco 
na zub. Opět jsme pro školní družiny připravili 
Andersenův týden, kdy je každý den věnován 
jedné pohádce. Dodali jsme pohádkové knížky  
a karty s otázkami, které se pak odevzdávaly,  
a losovali se z nich výherci knížek. V ŠD Nádražní 
hrálo 73 dětí a vylosovaní výherci knížek jsou: 
Verunka Kopecká, Zuzanka Odrášková a Monika 
Štěpánková. V ŠD 28. října hrálo 8 dětí, vylosovali 
jsme tedy 1 výherce a tím je Nikolka Plíhalová.  
Děkujeme učitelkám ŠD za vstřícný přístup  
a těšíme se zase za rok.

z	Martina Wilhelmová

Kdo si v sobotu 30. března 2019 přišel poslechnout do Divišova divadla evropský dechový orchestr, 
měl možnost uvidět a uslyšet zřejmě největší hudební těleso na jeho jevišti. Hrálo totiž 68 mladých 
hudebníků z německého Merzigu, ruského Marxu a nejvíc jich bylo ze Žamberka. 
Vyvrcholil tím čtyřdenní projekt, který obsahoval mnoho zkoušení, ale také společných zážitků a přátel-
ství pro všechny účastníky. Zkoušelo se v divadle, účastníci bydleli a jedli ve SŠ OŘS (zámek), delegace 
ředitelů pak hostil hotel Panský dům. Zahraniční účastníci byli přijati na radnici panem starostou. Všichni 
společně si oddechli od hudby v Muzeu starých strojů ve Vonwillerce a po večerech hráli stolní tenis  
a družili se napříč národy. Koncert měl velký ohlas, 
potlesk vestoje a přídavky. Ředitel naší partner-
ské školy v Merzigu, který s námi podobné akce 
pořádá už 20 let, byl přesvědčen, že se jednalo 
o nejkvalitnější koncert ze všech 32 společných 
setkání.
A co těší mě? Že máme v Žamberku kvalitní 
možnosti ubytování – hosté byli jak na zámku, 
tak v hotelu nadmíru spokojeni. Že máme i kde 
je nakrmit – s nadšením chválili pizzerii Panský 
dům, hospůdku Imrvere i cukrářství Valachovi.  
Že máme ochotné lidi v obchodech i ve službách, kteří navzdory jazykové bariéře vždy pomohli.  
A že mám v kolektivu naší školy mnoho ochotných kolegů, kteří s podobnými akcemi vždy pomohou. 
Letos to byli především Eva Steffková, Jaroslav Rendl starší i mladší, Richard Heckenberger a hlavně 
Ladislav Tyrner, který měl na starosti celou hudební část setkání. Zhostil se jí na jedničku, vykřesal 
z orchestru v krátkém čase, co se dalo, a osvědčil svoje vynikající dirigentské schopnosti. A pak moc 
děkuji našim sponzorům – RNDr. Milanu Souradovi a Ing. Janu Štěpánkovi, kteří společně s městem 
Žamberkem a sárskou nadací Union Stiftung toto setkání zabezpečili finančně.

z	Hana Chvátilová, ředitelka ZUŠ Petra Ebena Žamberk
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V rámci letošních Žamberských jarních slavností můžete v Divišově divadle vidět další divadelní předsta-
vení. V sobotu 20. dubna spolek Na Skále z Helvíkovic uvede komedii Přes přísný zákaz dotýká 
se sněhu. „Skaláci“ a jejich hry jsou vždycky zárukou dobré zábavy, vtipu a skvělých hereckých výkonů, 
díky čemuž mají u nás opravdu silnou diváckou základnu. Nezklamou vás ani tentokrát.
V pátek 26. dubna uvede svoji komedii autorské Divadlo NaŽivo z Velkých Opatovic. Je to v tuto 
chvíli nejmladší ochotnický soubor, který v Divišově divadle kdy účinkoval - vznikl teprve v lednu 2018. 
K nám přijede s autorskou komedií „Co víc si přát“.
Vážení čtenáři, přijďte do divadla ocenit potleskem ty, kteří hrají divadlo ze záliby, není to jejich povolání, 
nepobírají honoráře, hrají s chutí a nadšením a hlavně, hrají pro Vás! z	Alena Urbánková 

Školní jídelna Žamberk, nám. Gen. Knopa 433, přijme vyučenou kuchařku/kuchaře 
na plný úvazek, nástup dle dohody. Bližší informace podá Marta Kacálková, ředitelka jídelny, 

na tel.: 465 612 775 nebo 731 579 656, podrobnosti najdete také na www.jidelna.com.

Žamberské jarní slavnosti pokračují!


