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Na začátek je nutno poznamenat, že ne vždycky 
to na zkouškách (generální nevyjímaje) vypadá 
jako později na koncertě. Nejprve se sbor nesejde 
v plném počtu a ve zkušebně je víc prázdných židlí 
než těch obsazených, začneme zkoušet a najed-
nou se zdá, že jsme zapomněli zpívat i ty nejstarší 
skladby. Někdo (dobrovolně se přiznávám, že ten 
někdo jsem já) shání noty dva dny před odjezdem, 

a to všechno dohromady bohatě stačí k tomu,  
že všeobecná nervozita stoupá. A právě proto 
jsou koncerty pokaždé tak příjemným překvape-
ním. Vždycky se totiž ukáže, že když je potřeba,  
tak to tam prostě je. Ani náš zářijový zájezd za zpí-
váním do našeho partnerského města Senftenberg 
v Německu nebyl výjimkou, domů jsme přijeli  
s novými zážitky, dobrou náladou, a hlavně moti-
vací pro další zpívání.
Kolem osmé hodiny ranní v pátek 28. září jsme 
se sešli u gymnázia, sbalili vše potřebné od kláves  
až po stojánky na noty a autobusem jsme se vydali 
na přibližně osm hodin trvající cestu se zastávkou 
na zámku v Moritzburgu. Autobus nás bezpečně 
dovezl do senftenberské chatové oblasti, kde nás 
mile přivítali naši hostitelé. Ubytovali jsme se a 
za krásného západu slunce jsme vyrazili do re-
staurace plné místních, ve které jsme od přívětivé 
obsluhy a za podpory senftenberské Sparkasse 
(díky které jsme se po celé dva dny měli tak dobře, 
děkujeme!) dostali večeři - tradiční německou 
a pro velkou část sboru určitě překvapující -  
řízek s houbovou omáčkou a kroketami. Zde také 
proběhla poslední zkouška před blížícím se kon-
certem. Zpívalo se nám moc dobře, v místnosti  
panovala skvělá atmosféra, a dokonce se nám  
podařilo rozezpívat a roztančit pár místních štam-
gastů, kteří nás už od našeho příchodu zvědavě 

pozorovali. Zkouška se povedla, my měli první 
nadšené německé publikum. Ráno jsme se všich-
ni sešli s dobrou náladou na snídani v místní Ski 
Halle – veliké hale uzpůsobené k vnitřnímu lyžo-
vání s moc pěknou jídelnou. Poté nás čekala do-
polední procházka městem až k senftenberskému 
jezeru. U něj bylo obzvlášť krásně, slunce svítilo, 
hladina se třpytila a my pořídili několik moc pěk-
ných hromadných fotek. Úžasnými průvodci nám 
po celou dobu zájezdu byli paní Hana Chvátilová  
s manželem, kteří si pro nás připravili spoustu  
zajímavých informací. Tento dopolední program 
nás (některé znovu) přesvědčil o tom, že Senften-
berg je opravdu krásné město. V tom nás utvrdi-
la i prosklená zasedací místnost zdejší radnice,  
na které jsme byli oficiálně přivítáni a ze které byl 
opravdu působivý výhled. Pak jsme se přesunuli 
do místního kostela a převlečeni do našich triček 
jsme se začali připravovat na koncert.

Hned po generální zkoušce se kostel začal plnit 
prvními posluchači. Zazněla klavírní předehra  
k naší první písni a následovala úžasná emocemi 
nabitá dvouhodina. Netrvalo dlouho a všichni se 
usmívali, dámy v předních lavicích nadšeně tles-
kaly do rytmu a kostel byl plný pozitivní energie  
a zpěvu. Usměvavé tváře nás zahrnovaly chválou  
a my měli obrovskou radost, že se podařilo to, 
kvůli čemu jsme vlastně přijeli: užít si koncert  
a rozjasnit několika lidem jejich den.
Domů se nám nechtělo, kalendáře se ale plní  
dalšími koncerty tady u nás a my už pečlivě připra-
vujeme a nacvičujeme vánoční repertoár. A doufá-
me, že na některém z našich koncertů se uvidíme 
třeba právě s vámi.

Za pěvecký sbor žamberského gymnázia Corale
 Eliška Pirklová

INFORMACE Z MAP 
(Místní akční plán vzdělávání) 

MAP je projekt, který má za úkol vyhledávat pře-
kážky, které školákovi, dětem v MŠ nebo jejich 
rodičům či učitelům komplikují život, a vytvářet 
podmínky pro jejich úspěšné řešení. Do tohoto 
projektu jsou zapojeny všechny školy a školská 
zařízení v našem regionu!
V rámci aktivity Spolupráce základních škol  
a regionálních firem pořádá MAS Orlicko, z.s. pro 
děti ze Žamberska a Kralicka hned několik projek-
tových dnů pro volbu povolání. První projektový 
den se uskutečnil 9. října 2018 na Střední škole 
zemědělské a veterinární Lanškroun a zúčastni-
li se ho žáci ze základních škol v Červené Vodě, 
Jablonném nad Orlicí, Králíkách a Klášterci nad 
Orlicí. Žáci si vyzkoušeli jízdu na koni i v traktoru, 
vodili si malé telátko, cvičili psy, poznávali kosti  
i různé zemědělské produkty, podívali se do krás-
ného arboreta a nakrmili kozy, ovce i oslíka. Navíc 
se dozvěděli spoustu informací o škole, jednot-

Pěvecký sbor Gymnázia Žamberk Corale 
v německém Senftenbergu

livých oborech, chovaných zvířatech i péči o ně. 
Další projektový den se uskuteční 2. listopadu 
2018 tentokrát se pojede na Střední odborné 
učiliště opravárenské Králíky. Z projektu MAP II 
je hrazena doprava, organizační zajištění, obě-
dy účastníků i mzdy pedagogických pracovníků,  
kteří žáky po škole provedou.
Zaujala vás naše činnost? Podívejte se na více pro-
jektů a aktivit, které pro rozvoj školství v našem 
regionu připravujeme na www.maporlicko.cz.
z  Foto a text Lucie Osuská

ZŠ 28. října 581
opět uspěla v soutěži podpory etické výchovy
Dne 12. října 2018 proběhlo v budově Senátu 
České republiky slavnostní předávání cen školám, 
které uspěly v soutěži Programu podpory etické 
výchovy na ZŠ a SŠ pro rok 2018. Mezi školami, 
které byly letos odměněny Nadačním fondem  
Josefa Luxe, byla i naše ZŠ 28. října 581, která 
obhájila loňský bronz. Jsme jednou z mála škol, 
které mají etickou výchovu ve svém školském 
vzdělávacím programu. Na prvním stupni je inte-
grována do různých předmětů, na druhém stupni 
vyučujeme etickou výchovu v šestém ročníku jako 
povinný předmět. Myslím, že výuka k etickému 
chování a jednání je velmi důležitá. Slušnost, 
úcta k druhým, empatie, vzájemná komunikace 
s druhými, to jsou hodnoty, které se z dnešní spo-
lečnosti bohužel často vytrácejí. O to důležitější je  
se etické výchově věnovat. A já děkuji kolegyním, 
že se jí věnují s tak dobrými výsledky.
z  Mgr. Jaromír Žejdlík, ředitel školy


