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Nové hry a kufříky v knihovně
Zveme všechny příznivce deskových her, aby si 
přišli vybrat z našich novinek. Nakoupili jsme 18 
her pro děti, pro celé rodiny, i smart hry pro jednoho 
hráče. Jak to vypadá v podzemí hradu KARAK? 
Kdo ze spoluhráčů je SABOTÉR? Jaká tajemství 
skrývá KORÁLOVÝ ÚTES? Kterému ze SEDMI 
DRAKŮ pomůžete získat vládu nad tajemným 
údolím? Pozor, ať se neocitnete V PASTI. Chcete 
se podílet na EVOLUCI živočišných druhů? Hledáte 
hru se snadnými pravidly? Zahrajte si DAO. Na 
chvíli se můžete stát SHADOW MASTEREM. Jste 
milovníci koček? Máme pro vás hru KOČIČÍ KLUB. 
Nové edukativní hry a pexetria (např. o pohád-
kách, dopravních prostředcích, bylinkách) obohatí 
naše tematické kufříky, které právě procházejí 
rozsáhlou revizí. Doplňujeme jejich obsah o nové 
hračky, skládačky, obrázkové kostky, karetní hry 
a další. Přijďte se podívat, co je nového ve vašem 
oblíbeném kufříku. Navíc jsme pro děti připravili  
4 úplně nové kufříky. HASIČI jsou oblíbení hrdinové 
všech malých kluků. Ve stejnojmenném kufříku 

na ně čekají knížky, skládačky a hračky. S kufříkem 
LETEM SVĚTEM ve chvilce obletíte zeměkouli, 
zjistíte, jaká je nejdelší řeka nebo nejhlubší místo 
světa, podíváte se, jak žijí děti v různých zemích,  
a vybojujete bitvu v posouvání hraničních kamenů 
ve hře SKOL TY SKOTY! KOUZELNÍKŮV KUFŘÍK sice 
neukrývá potřeby na kouzlení, ale potěší každého, 
kdo má rád kouzla. Můžete se podívat do ČAROV-
NÉHO LESA, naučit se jednoduché karetní triky  
a drobná kouzla nebo si vyprávět tajemné historky 
z prostředí magie – FIALOVÉ HISTORKY – a zahrát 
si známou hru DOBBLE ve variantě Harry Potter. 
Kdo by se nechtěl stát MALÝM OCHRÁNCEM 
PŘÍRODY? V kufříku najdete naučné i pohádkové 
knížky o životním prostředí, pexetrio a audiok-
nihu Tobiáš Lolness, kterou si jistě rádi poslechnou  
i dospělí.

Martina Wilhelmová, 
Městská knihovna Žamberk

Kytaristé soutěžili
V pondělí 24. února byli v Divišově diva-
dle vyznamenáni nejúspěšnější mladí lidé 
v oborech sport, kultura a vědomosti. Z naší 
školy to bylo 26 žáků hudebního a literárně- 
dramatického oboru.  Hned druhý den, 25. února, 
se v naší škole konalo okresní kolo soutěže mladých 
kytaristů. Mezi 30 soutěžícími se velmi dobře 
ukázali naši zástupci. Reprezentací jsme pověřili 
tři žáky, všichni obsadili ve svých kategoriích první 
místo a postoupili do krajského kola. Máme tedy 
už první tři adepty na vyznamenání Talent 2020. 
A tak velmi blahopřejeme Janu Kačarasovi, Karo-
líně Skulbaševské i Zdeňku Železovi, který navíc 
dostal od poroty cenu za mimořádný interpre-
tační výkon. Děkuji oběma jejich učitelům, kterými 
jsou Jaroslav Rendl mladší a starší. A také městu 
Žamberk, které nám pomohlo ocenit všechny 
soutěžící, a panu starostovi, z jehož rukou obdržela 
cenu absolutní vítězka soutěže. Naší trojici držíme 
palce do dalších kol soutěže!

Hana Chvátilová, foto archiv ZUŠ

Honzík Kačaras s učitelem Karolína Skulbaševská s učitelem

Zdeněk Železo s učitelem


