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VZPOMÍNKOVÝ VEČER SE VIOLE VYDAŘIL
V pátek 19. října 2018 proběhl v Kulturním centru Vonwillerka komponovaný večer k 30. výročí  
založení dětského pěveckého sboru Viola. Program byl rozdělen do dvou částí a přestávku mohli  
návštěvníci využít k příjemnému občerstvení a nabrat elán do závěrečné půlky. Písně byly prokládány 
vzpomínkovými fotografiemi a videoprojekcí, které úspěšně moderovala Klára Plíhalová. Na klavír  
doprovázela dlouholetá korepetitorka Violy Věra Foglová, které patří za její práci pro sbor a věrné kama-
rádství velký dík!  
Celý způsob prezentace proběhnuvších 30 let 
skvěle rozehrál emoce a vzpomínky všech zúčast-
něných. Sálem zněl smích a občas jsme potlačovali 
dojetí (někdy to nevyšlo a slzy se draly ven). Vrcho-
lem večera byl nástup bývalých členek Violy (při-
čemž jedna a za to jí patří velký dík, přiletěla kvůli 
tomuto koncertu až z Anglie). Tyto bývalé Violačky 
jsou již dospělé ženy a maminky, ale o to radost-
něji nastoupily na pódium a společně se současnou 
Violou zazpívaly pár písní. Ovace a nálada byly 
skvělé. Jako hosté přišli Violu podpořit i sbormistři 
z Jablonného nad Orlicí, Letohradu a Ústí nad Orlicí. Z pozice rodičů musíme vyzvednout Jaromírovu 
chuť, elán a výdrž. Je ochoten pracovat s malými dětmi, překonávat náročně rozvernou pubertu starších 
děvčat a obzvláště vnímáme jeho lidskost a schopnost empatie.
Jaromíre! Děkujeme za vše, co jsi byl ochoten s našimi dětmi podstupovat, za neuvěřitelně krásné zahraniční  
zájezdy, za zprostředkování skvělých zážitků, za zpívání adventní, vánoční, soutěžní i za všední tréninky. 
Každý, kdo ke krásné hudbě někdy přičichne, odchází do života obohacený o schopnost lepšího vnímání 
emocí svých i cizích. Rozvíjí si i estetickou část svého „já“. Zkrátka lépe a citlivěji vnímá vše nádherné kolem 
sebe. Za to vše, co s Tebou naše děti prožily a prožívají, Ti moc děkujeme. Vydrž i nadále.

z Za rodiče: Šindelářovi, Falladovi a Novákovi

ŽAMBERSKÉ KLÍČE
aneb jak se žilo za 1. republiky

Sté výročí vzniku Republiky Československé osla-
vily děti prvních až čtvrtých tříd v pátek 26. října 
putováním po našem městě. Spojili jsme tak his-
torii republiky s historií Žamberka. Ke znalostem  
ze školy jsme přidali spoustu nových informací, 
které na nás čekaly na šesti stanovištích při pro-
cházce městem. Počasí nám sice moc nepřálo, ale 
protože jsme nepodcenili přípravu, bez problémů 
jsme to zvládli. 

Poděkování společnosti Dibaq
Tak jako loni i letos jsme dostali příspěvek od firmy 
Dibaq a.s. Tentokrát ve výši 16.000 Kč a přišel v pra-
vou chvíli. Na evropském setkání kytaristů v sárském 
Merzigu náš kytarový soubor uviděl v praxi využitou 
basovou akustickou kytaru a uvědomil si její přínos 
ke zvuku celého souboru. Díky našim kontaktům na 
německé přátele se nám ji podařilo sehnat za neuvěři-
telnou cenu, kterou téměř celou pokryla dotace od spo-
lečnosti Dibaq a.s. Kytara je v tuto chvíli už ve škole, 
skvěle slouží a já za sebe, učitele kytary a všechny žáky 
moc děkuji společnosti Dibaq a.s. za její přízeň!
 PhDr. Hana Chvátilová, ředitelka ZUŠ Petra Ebena
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Rádi bychom poděkovali pracovníkům SVČ ANI-
MO za přípravu výjimečného vyučování v terénu  
a našim deváťákům za moderování na jednotli-
vých zastaveních. Obojí nemělo chybu.
z  Eva Stejskalová, Martina Hillerová

Novinky z Gymnázia Žamberk
Celá republika si připomněla významné stole-
té výročí. I na Gymnáziu Žamberk na nás dý-
chla atmosféra let minulých. Dobové kostýmy,  
tradiční cukrovinky a nápoje, české a slovenské 
hity nás přenesly do jednotlivých období našich 
dějin. Ve slavnostním projevu zaznělo, jak důleži-
tou roli hráli a hrají mladí lidé při spoluvytváření 
demokratické společnosti. Na fotografiích může-
te vidět, jak si celý den všichni užili a že o nápady  
a originalitu nouze nebyla! Dne 18. října 2018 se 
v Hradci Králové konalo republikové finále v pře-
spolním běhu, kde jsme měli zastoupení dvou 

týmů (děvčata a chlapci). Barvy naší školy byly 
vidět na samém čele startovního pole zásluhou 
Honzy Pešavy, jenž vybojoval výborné druhé mís-
to! Družstvo nakonec skončilo sedmé, tým dívek 
osmý. Jsme také pyšní na studenty, kteří navště-
vují naši školu a zároveň reprezentují v různých 
sportovních odvětvích. Tímto bychom chtěli pob-
lahopřát Bohuslavovi Duškovi k titulu vicemistra 
Evropy v karate stylu Shotokan a Janu Pešavovi 
k titulu juniorského vicemistra republiky v silnič-
ním běhu na 10km.

z Za Gymnázium Žamberk Mgr. Bc. Lucie Vávrová

SVČ ANIMO děkuje paní Vlaďce Šulcové z Měst-
ského muzea Žamberk, za zjištění potřebných faktů 
a zapůjčení historických materiálů k výše uvedené-
mu výukovému programu.


