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DDM                  ŽAMBERK
Běh na Rozálku

V pátek 2.5. 2008 proběhne již 10. ročník běžec-
kého závodu, který se stal již tradiční akcí prvních 
květnových dní.
Prezentace od 16.00 hod. v rozhledně.
- V 16.30 hod.bude před kaplí sv. Rozálie odstarto-

ván závod předškolních dětí na 90 m. Všichni zá-
vodníci obdrží sladkou odměnu.

- Start prvního závodníka bude v 17.00 u muzea, 
cíl u rozhledny na Rozálce. Délka tratě je 900 m, 
převýšení 40 m. Hlavní závod se startuje po dvoji-
cích, kdo si chce zajistit startovního kolegu, nebo 
startovat v určitý čas, může se přihlásit předem 
na e-mailvaldova.animo@atlas.cz, nebo na mobil 
603 876 667

- U prezentace po zaplacení startovného si vyzved-
nete startovní číslo.

Přijďte zhlédnout již 10. jubilejní ročník závodu. 
Občerstvení zajištěno. Zveme širokou veřejnost.

Vladimíra Valdová, DiS. – ředitelka závodu, DDM ANIMO

   RC POHODA
KURZ MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
24. dubna v 17,00 hod. v RC Pohoda
Přijďte si namalovat originální hedvábný šátek nebo 
šál za pomoci Dany Hubálkové. Vytvoříte si dopl-
něk, který nebude mít nikdo jiný. V ceně kurzu je 
zahrnut veškerý materiál (šál nebo šátek, barvy na 
hedvábí, kontury na hedvábí), pomůcky, káva nebo 
čaj a přítomnost příjemné lektorky. Hlaste se telefo-
nicky, počet míst je omezen.

cena kurzu 110,- Kč.

V úterý 29.4. od 9.30 hodin bude zpívání 
venku na zahradě spolu s 

PÁLENÍM ČARODĚJNIC 
Přineste si čarodějnice, nebo buřtíky, případně 

čarodějnice a buřtíky.

   Klub bez klíče
PROGRAM:

14. dubna - 18. dubna Kytičky z pedigu
21. dubna – 25. dubna Papírové ZOO
28. dubna – 30. dubna Výroba čarodějnic

V Klubu také pořádáme turnaje ve fotbálku, v kuleč-
níku, ve stolním tenise, v šipkách.

Za RC Pohoda Lenka Krejčí

Okresní závod AŠSK 
v gymnastice
(AŠSK – Asociace Školních Sportovních Klubů)
27. 3. 2008 se v hale Gymnázia Žamberk uskutečnil 
„Okresní závod AŠSK ve sportovní gymnastice“ star-
ších kategorií dívek.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA :
III. kategorie (6.-7. třída)

1 Kučerová Lenka 95
2 Svobodová Anna 96
3 Diblíková Kateřina 96
4 Jedličková Veronika 96
5 Kavková Denisa 96

Družstva :
1. místo Gymnázium Vysoké Mýto  111,00 b.
(jediný tým) 

IV. kategorie (8.-9.třída)
1 Pauková Eva 92
2 Pospíšilová Žaneta 93
3 Cábová Veronika 93
4 Chládková Monika 93
5 Židková Denisa 94
6 Glacová Lucie 92
7 Hánělová Lenka 92

Družstva :
1. místo ZŠ Žamberk 28.října  112,60 b.
2. místo ZŠ Libchavy  101,00 b.

V. kategorie (I.-II.ročník SŠ)
1 Pachlová Veronika 91
2 Krčmářová Anežka 94
3 Dubská Anna 91
4 Výprachtická Šárka 90

Družstva :
1. místo Gymnázium Žamberk  112,30 b.
(jediný tým)

Organizátor akce : ZŠ Žamberk 28. října
Ředitel závodu Mgr. Jan Buňata 

Viola nahrávala nové CD
Viola slaví letos již své 20.výročí, a tak se rozhodla nahrát nové CD. Na velikonoční prázdniny 20.a 21.března 
byl tedy naplánován příjezd pánů Ing.Libora Markese a Romana Ježe z nahrávacího studia Antiphona.
Ve čtvrtek 20.3. 2008 se Viola sešla ráno už v 8.45, aby se mohla pořádně rozezpívat a v 9.00 zahájit nahrá-
vání. Pro začátek jsme zvolili lidové písně. Nahrávání bylo náročné, protože jsme vše nahrávali vestoje a kaž-
dou skladbu nebo její část museli několikrát opakovat. Po několika nahrávkách nám vyhladovělo, a tak hurá 

na oběd. Ještě ráno jsme si 
mysleli,že nové CD byl špat-
ný nápad, protože se nám 
příliš nedařilo, ale jak se po 
obědě ukázalo, Viola v sobě 
měla víc, než se doposud 
domnívala. Naše prozatím 
skleslé a nudné hlasy jako 
by se jediným mávnutím 
kouzelného proutku změni-
ly v jemné andělské tóny. Po 
celodenní námaze jsme s ra-
dostí v 19:15 opustili školu. 
Ne nadlouho…
Páteční nahrávání bylo za-
hájeno opět v 9.00 hodin. 
Zbývalo nám ještě asi dva-
náct písní, ale vše se nako-
nec zvládlo. Na závěr celého 
dění si Viola zazpívala afric-
kou lidovou Siyahambu. Po 
úspěšné práci jsme poklidili 

třídu, poděkovali pánům „nahrávačům“ a s rozjařenou náladou odešli konečně domů, vstříc velikonočním 
svátkům. Jak naše nahrávání dopadlo, se budete moci přesvědčit sami. 

Křest nového CD proběhne při vzpomínkovém večeru k dvaceti letům pěveckého sboru Viola dne 
15.5.2008 od 18:00 hodin v Divišově divadle. Všichni jste srdečně zváni.

Za pěvecký sbor Viola Jitka Paříková a Veronika Samková

  ŠOTEK
Tiskařský šotek se po dlouhé době opět připomněl 
a v textu OU a PrŠ pod názvem „Žáci učiliště rozvíjí 
tradice“ na str.11 v ŽL č.6 zapomněl upravit datum 
konání vynášení Morany – samozřejmě, že se usku-
tečnilo 9.března, a ne 9.dubna, jak jsme omylem po-
nechali bez opravy. Vloudila se i chyba v článku Ing.
Fabiána o Orlovně, kde místo pana faráře P. Ignáce 
Dovrtěla bylo mylně uvedeno P. Ignác Doseděl. 

-red-


