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   SVČ                      ŽAMBERK
Běh na Rozálku 2012 

14. ročník tohoto tradičního běhu proběhl v 
pátek 4. 5. 2012. A byl to ročník rekordní – do 
závodu předškoláků se přihlásilo 62 dětí a hlav-
ního závodu se účastnilo 213 závodníků včetně 

závodníků z Polska! Závodníci byli rozděleni do 
23 kategorií a celkem bylo předáno 66 diplomů 
a věcných cen. Jelikož nováčci v hlavním závo-
du byly především menší děti ze základních škol, 
tak jsme se rozhodli, že v příštím ročníku závodu 
bude mít tato věková kategorie svou speciální 
trať přizpůsobenou možnostem a výkonnosti 
malých závodníků.
Velký dík patří všem pořadatelům, kteří měli na 
starosti hladký průběh závodu. Díky také patří 
Technickým službám města Žamberka za za-
půjčení zvukové aparatury a v neposlední řadě 
městu Žamberku za finanční podporu tohoto 
květnového sportovního svátku.
Další fotky na stránkách: http://vlastina.rajce.
idnes.cz/ROZALKA_v_Zamberku-_beh_do_vr-
chu_4.5.2012/. Podrobné výsledky na www.isca-
rex.cz nebo sportorlice.wz.cz

Vladimíra Valdová, DiS., ředitelka závodu

Středisko volného času ANIMO Žamberk nabízí 

VOlNá MísTA 
NA lETNíCh DěTsKýCh TábORECh: 

Taneční tábor NeON 
Malá Morava u Hanušovic - 29.7. – 4.8. 2012
Info: pro členy TS Neon Žamberk od 6 let, pro 
ostatní zájemce od 8 let. Ubytování – Severomo-
ravská chata - pokoje se společným i vlastním 
sociálním zařízením. Strava – plná penze.
Cena: 2.600,- Kč (v ceně ubytování, strava, pro-
gram, lektoři, doprava ze Žamberka, pojištění). 

Letní dětský tábor „Dědictví mramorového trů-
nu“ - Stárkov u Hronova - 11.8. – 25.8. 2012
Info: pro všechny zájemce ve věku 7 – 16 let, uby-
tování – tábor pod Vysákem (nové stany s pod-
sadou, bazén, zděná kuchyň, jídelna a sociální 
zařízení), strava 5 x denně, pitný režim.
Cena: 3.800,- Kč (v ceně ubytování, strava, pro-
gram, zdravotní dohled, doprava ze Žamberka, 
pojištění). 

Příměstský tábor „Prázdniny s angličtinou“  
– SVČ ANIMO - 20.8. – 24.8. a 27.8. – 31.8.
Info: pro všechny od 9 do 15 let (3. - 9. třída), 
program od 8.30 do 16.30 hodin, na noc se cho-
dí spát domů, denně 3 hodiny výuky, doplňkový 
program – různé soutěže a hry, výtvarné dílny, 
výlety, opékání, …  Cena: 1.990,- Kč 

Podrobné informace a přihlášky v SVČ ANI-
MO Žamberk – telefon: 465 611 666, 603 876 
667, mail: klukova.animo@atlas.cz, www.ani-
mo.zamberk.cz

 Za SVČ ANIMO Žamberk Bc. Lucie Kluková

Žáci OU a PrŠ Žamberk čtvrtí na Mistrovství republiky ve florbale
19. 4. 2012 se konalo v Praze tradiční Mistrovství Čes-
ké republiky ve florbale organizace ČSMPS, kterého se 
zúčastnili i žáci OU a PrŠ Žamberk. „ Žamberští“ se na 
závěrečný turnaj probojovali díky vydařenému vystou-
pení na regionálním kole v Hostinném na konci března, 
kde skončili druzí hned za domácím týmem. Bohužel na 
závěrečný turnaj a vrchol florbalové sezóny dorazil tým 
Žamberka bez dvou klíčových opor, což mělo vliv nejen 
na herní projev, ale i na konečné umístění mužstva. Pro 
nás světlým bodem bylo zařazení dvou hráčů Žamberka- 
Michala Pospíšila a Josefa Kubišty do all-stars týmu tur-
naje. Sestava: na foto horní řada zleva: Pospíšil, Kubišta, 
Kittnar, Rychter, Habrman (vedoucí týmu), dolní řada 
zleva: Petr, Plánský, Procházka. 
Konečné pořadí týmu: 

1. Impuls Praha, 2.Liberec, 3. Hostinné, 4.OU a PrŠ Žamberk, 5.Vysočany Praha, 6.Jirkov
 Barnetová Lenka

Úspěch žáků OU a PŠ Žamberk v „Regionální soutěži“ mladých zedníků
V dubnu t.r. se v Hostinném konal první ročník regionální soutěže oboru zednické práce. Soutěžili 
zde učňové z Pardubického a Královéhradeckého kraje ze všech škol, ve kterých se obor zednické 
práce učí. Praktická část soutěže se konala přímo v budově odborného učiliště. Soutěžní dvojice žáků 
měla za úkol provést dvouvrstvou štukovou omítku, včetně ostění a podhledů okenních otvorů. Při 
hodnocení soutěže se nejvíce posuzovala kvalita provedené práce.
Celkové pořadí bylo následující: 1.OU Hostinné B, 2. Ou Žamberk, 3. OU Hořice, 4.OU Hostinné A, 
5.OU Hradec Králové, 6. OU Chroustovice. Naši školu úspěšně reprezntovali žáci Tomáš Rudisch 
ze III.ročníku a Jan Volf ze II.ročníku. Za přípravu do soutěže a celoroční kvalitní výuku v odborném 
výcviku děkujeme učitelům odborného výcviku p. Maříkovi a p.Packovi.           Jiřík Karel - UOV


