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DDM KAMARÁD

DDM Kamarád Kostelec nad Orlicí

Žižkova 367, Kostelec nad Orlicí

Tel.: 494 323 783, mob.: 605 912 616

E-mail: ddmkostelec@email.cz

Podrobnější informace v DDM nebo na www.ddmkostelec.cz

Nabídka kroužků v DDM – část II.

PŘEDŠKOLÁCI

NÁZEV                    VĚK SCHŮZKY ÚPLATA VEDOUCÍ MÍSTO

Šikulkové              5 - 8 let PO 16.00 300 Kč Zuzana Hanousková DDM

AJ pro nejmenší 4 - 7 let ST 15.00 300 Kč P. a Š. Kameníkovy DDM

Zumba                    5 – 8 let CT 17.00 350 Kč Karolína Bartošová DDM

Zvířátka I.             4 – 8 let CT 15.00 300 Kč Kristýna Henebergová DDM

RODIČE S DĚTMI

AJ pro maminky
na mateřské

UT 10.00 350 Kč Ing. Lucie Syrová DDM

Klub maminek 
rodiče s dětmi

UT 10.00 20 Kč/klub Mgr. Petra Hladká DDM

Cvičení rodičů s dětmi UT 17.00 350 Kč Mgr. Petra Hladká těloc. OA

Kouzelná paleta CT 10.00 350 Kč Mgr. Renáta Dvořáková DDM

MLÁDEŽ A DOSPĚLÍ

Klub paličkování a tkaní sudý 
CT 18.00 

50 Kč/klub Bc. Daniela Mrázová DDM

Klub keramiky 
a dalších technik

CT 18.00 80 Kč/klub Drahomíra Paulusová DDM

Klub aranžování lichý 
CT 19.00

50 Kč+
spotř.mat

Zuzana Hanousková DDM

Klub kytary bez not CT 17.00 50 Kč/klub Ivana Minaříková DDM

Šachový klub CT 16.00 300 Kč Ing. Jaroslav Labík DDM

Anglická konverzace ST 17.30 350 Kč Ing. Lucie Syrová DDM

Klub orientačního běhu ST 16.30 500 Kč Mgr. Petra Hladká těloc. OA

Softball pro mládež CT 15.45 400 Kč Mgr. Miroslav Sejkora těloc. OA

Rozšiřující AJ 
pro 8. a 9. roč. ZŠ 

ST 16.30 350 Kč Ing. Lucie Syrová DDM

Tábor pro nejmenší 
-  v hlavní rol i  Šmoulové
Od pondělí 20. 08. do pátku 24. 08. se Dům dětí a mládeže v Kostelci nad 
Orlicí změnil ve šmoulí vesničku. Pětadvacet malých šmoulat si tu užilo 5 
krásných dní plných srandy, dobrodružství, nových přátelství a především 
spousty zábavných her, jako šmoulí stopovačka, lesní stezka moudrosti, al-
ternativní honičky, šmoulí olympiáda, živé pexeso a spousty dalších. Také 
jsme si opekli vuřty a zazpívali písničky s kytarou u táboráku. A protože 
s námi intenzivně tábořilo i sluníčko, vyčvachtali jsme své šmoulí nožičky 
v řece, ale dokonce i na místním koupališti, kde jsme k radosti všech, povo-
zili své šmoulí zadečky na klouzačce. Jelikož Gargamel uvěznil jednu naši 
vílí kamarádku na svém hradě a my se ji rozhodli zachránit, museli jsme 
nejprve prokázat svou statečnost na stezce odvahy. Na jejím konci na nás 
čekal lesní skřítek s vílou, kteří všem odvážným darovali klíč k vysvobození 
zajaté víly a k přemožení Gargamela. A tak jsme se následující den mohli 
vydat na hrad Potštejn a užít si opravdu velké dobrodružství. Poslední ve-
čer jsme se rozloučili karnevalovou party plnou srandovních her, soutěží 
a dobrého jídla. Celým pobytem nás provázel Taťka Šmoula a jeho šmoulí 
kamarádi. 
Za spolupráci děkujeme panu Marianu Šípošovi, Martinu Němcovi, Pavle 
Duškové, Kláře Klátilové, Hance Kotlářové, Pavlíně Hiršové a Ivaně Minaří-
kové.

Za tým vedoucích šmoulího tábora
Karolína Hiršová

LYŽAŘSKÁ ŠKOLA
 (výuka lyžování a snowboardingu).

O sobotách a nedělích 
v měsíci lednu a únoru 2013 (6 lekcí).

Cena: 2 800,- Kč 
(z toho hrazen autobus, vlek, instruktor)

Vyplněné přihlášky a poplatek v hotovosti nutno odevzdat
do 21. prosince 2012 do Domu dětí a mládeže. 
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OBCHODNÍ  AKADEMIE
T .G .  MASARYKA
KOSTELEC  NAD ORL IC Í

Obchodní akademie T. G. Masaryka,

 Kostelec nad Orlicí, Komenského 522

tel.: 494 942 400   E-mail: skola@oakostelec.cz

IČO: 60884711, www.oakostelec.cz

Maxi leporelo
 „Dějiny udatného českého národa a pár bezvýznamných světových 

událostí“ autorky Lucie Seifertové je nejdelším leporelem na světě, které 
je 70 metrů široké a 2 metry vysoké. Jeho primát je potvrzen i v Guinessově 
knize rekordů. Toto dílo bylo poprvé vystaveno v Národním muzeu v Praze 
a jeho anglická verze putuje po USA od Washingtonu přes New York, Ala-
bamu, New Orleans, Chicago, Nebrasku a Philadelphii do Texasu. Leporelo 
bylo využito také u příležitosti mezinárodních výstav v Bologni, Frankfurtu, 
Moskvě a Lucemburku.
Jeho obsahová skladba sleduje chronologii dějin a kapitoly nabízejí mozai-
ku dějů pravěku (Lovci mamutů), počátky trvalého usídlování obyvatelstva 
na našem území (První zemědělci, Doba kovů, Zruční Keltové, Germáni 
a Římané) až k příchodu slovanského obyvatelstva (Slované a Sámo, Velká 
Morava). Dynastické dějiny líčí autorka od osmé kapitoly. Nejprve buduje 
obraz přemyslovské historie (Potomci Přemysla, Knížecí Čechy, Poslední 
Přemyslovci), speciální kapitoly věnuje Lucemburkům (Jan a Karel Lucem-
burkové), fenoménu husitství a době po jeho porážce (Boží bojovníci, Jiří 
z Poděbrad a Jagellonci). V kapitolách o vládě Habsburků (Renesance a Ru-
dolf II., třicetiletá válka, České baroko, Osvícenství) se odchyluje od strikt-
ní chronologie „státních dějin“ (Vynálezci a obrozenci). Obrazy novodobé 
historie jsou z hlediska vyznění knihy, která tradiční text nahrazuje obrázky 
a větami postav zachycenými v bublinách nad jejich hlavami, nejobtížnější. 
Dojem velkých společenských nadějí udržovaných navzdory různým obtí-
žím vystupuje ze stran věnovaných meziválečnému dvacetiletí (Vznik ČSR). 
Ve zdůraznění existenčních bojů Čechů za okupace (Protektorát) se zdaři-
lo vytvořit jeden z nejpozoruhodnějších historických výkladů této dějinné 
etapy. Poslední oddíl, který 
glosuje současnost (Cesta 
ke svobodě), povyšuje hu-
mor a autorskou nadsázku 
na klíč k výkladu. Seiferto-
vá vytyčila ikony a znaky 
naší doby a s pečlivostí je 
představuje coby vnější 
charakteristiky soudobé 
společnosti.
Leporelo je inspirováno 
populární stejnojmennou 
knihou, která získala cenu 
Magnesia litera, Zlatá Stu-
ha a Zlatá pečeť. Film o Dě-
jinách udatného českého 
národa získal Trilobita a byl 
nominován na cenu TýTý. 
Procházkou mezi výstavními panely si malí i velcí diváci, kteří nedávali v ho-
dinách dějepisu pozor, ozřejmí chod českých dějin s přihlédnutím k hlavním 
světovým událostem, od lovců mamutů po zvolení Václava Klause preziden-
tem. Velkým kladem leporela je jeho přístupnost, vyváženost a nadhled. 
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ADAPTAČNÍ KURZ
PRO NOVÉ STUDENTY OBCHODKY
Ve dnech 4. a 5. září se již tradičně nastupující prváci ze všech tří oborů 

Obchodní akademie v Kostelci nad Orlicí (obory: obchodní akademie, 

ekonomické lyceum, informační technologie) zúčastnili seznamovací-

ho kursu, tzv. „adapťáku“ v Potštejně. Veronika Hojná z ekonomického 

lycea o tom napsala:

Počasí nám přálo, slunce svítilo a my utrmácení dorazili po poledni do re-
kreačního zařízení Železničář na břehu Orlice. Odpoledne nás čekala trojice 
seznamovacích aktivit. Jednu z nich, kde jsme se hlavně seznamovali mezi 
sebou, připravili dva studenti starších ročníků – Denisa Sajdlová a Jirka No-
votný. Moc jsme se nasmáli a myslím, že i dost poznali. Oba studenti jsou 
členem studentského parlamentu a nakonec nám o něm zajímavě popoví-
dali. Další aktivita byla zaměřená na seznámení s třídním učitelem a výchov-
nou poradkyní paní Šreibrovou. Hádali jsme různá fakta z jejich života a tím 
si také ověřili, jak dokážeme člověka odhadnout na první pohled. Myslím, že 
jsme se dozvěděli opravdu dost, i věk… Poslední aktivita byla postřehově-
-znalostní – měli jsme nalézt co nejvíce lístečků s otázkami, na které jsme 
potom společně odpovídali. Naši třídní nás sledovali pravděpodobně proto, 
jestli se spolu dohodneme a jestli se sjednotíme… Na večer jsme dostali 
ještě úkol na druhý den. Měli jsme společně vymyslet aktivitu na 15 minut, 
kterou druhý den pobavíme ostatní. Rychle jsme něco vymysleli a celý večer 
hráli volejbal, badminton nebo jen tak seděli a povídali u chatek. 
Druhý den po snídani přijela mluvčí Policie ČR v Rychnově nad Kněžnou 
paní Kacálková spolu s vedoucím dopravního inspektorátu panem Petří-
kem, kteří nás velmi zajímavou formou upozornili na řadu nebezpečí, se 
kterými se můžeme setkat především na silnici, ale také nám vysvětlili, že už 
jsme trestně odpovědni za své jednání.
Poté jsme předvedli svůj program ostatním třídám a především našemu 
řediteli panu Václavu Pavelkovi, který nás navštívil. Pak už zbýval poslední 
bod programu, pro nás ten nejdůležitější - pasování na nové žáky obchodní 
akademie. Pan učitel Dosedla pojal celý obřad na „keltský“ způsob. Vše pro-
běhlo za táborem v krásném místě mezi dvěma posvátnými lipami. My jsme 
se všichni drželi za ruce v kruhu a postupně obdrželi pamětní list od pana 
ředitele. Vše působilo velmi slavnostně.
A potom jsme se rychle sbalili, posbírali odpadky a trmáceli se zpět na vlak 
a domů. Tak to byl náš „adapťák“. Utekl jako voda a myslím, že jsme se pozna-
li dostatečně. A teď „hurá“  do školních lavic.
A Veroničina starší spolužačka Denisa Sajdlová k tomu dodala: 

Tímto bych chtěla poděkovat paní učitelce Evě Šreibrové za skvělou akci, 
která byla perfektně zorganizovaná, a dále také panu učiteli Dosedlovi, 
a třídním učitelům Monice Tmějové, Jitce Kosařové a panu učiteli Hostin-
skému za velmi vydařený adaptační kurz. A také děkuji personálu tábora 
„Železničář“ za výborná jídla a vstřícný přístup.

Zemědě lka je zase zemědě lka.
A ono to snad někdy bylo jinak? Napadne asi každého, kdo zná školu osobně 
nebo alespoň z vyprávění. Bylo. Od roku 2004 se z názvu termín zeměděl-
ská ztratilo z důvodů sloučení zemědělské školy s chladírenským učilištěm. 
Od letošního září je ale zase všechno tak, jak jsme zvyklí, zase máme svoji 
zemědělku a své chlaďaře. Pod jednou střechou a pod jedním společným 
názvem Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště 
chladící a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí.
Název není to jediné, co se ve škole od letošního září změnilo. Škola rozšířila 
nabídku vzdělávání dospělých. Kromě tradičně pořádaného inseminačního 
kurzu připravujeme na leden 2013 Kurz odborné způsobilosti pro nakládání 
s přípravky na ochranu rostlin. Kurz je určen pro držitele osvědčení (s končící 
platností) o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rost-
lin podle § 86 zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění s ohledem na kompe-
tence rezortu zdravotnictví a rezortu zemědělství a dále pro všechny, kteří 
přichází do styku s přípravky určenými na ochranu rostlin.
Po úspěšných pilotážích v rámci projektu UNIV2- KRAJE nabízíme Základy 
oboru chlazení (chladicí a klimatizační technika).  Pro absolventy základního 
pilotního kurzu nabízíme rozšiřující specializační moduly – Malé a domácí 
chlazení, Střední chlazení a Klimatizace a tepelná čerpadla.
Pro potřeby obchodníků a zaměstnanců fi rem orientujících se na východní 
trhy jsme zpracovali projekt Ruština pro podnikání a obchod. Také tento pro-
jekt prošel „zatěžkávací“ pilotáží a byl posluchači velmi kladně hodnocen.
Ani na budoucí žáky školy jsme nezapomněli a připravili jsme ve čtyřletých 
maturitních oborech nové specializace. V oboru Agropodnikání bude od září 
2013 v nabídce volitelných specializací Agroturistika a ekoagroturistika za-
měřená na práci ve sféře služeb na venkově a doplněná o předměty z obo-
ru turistiky a cestovního ruchu, ubytovací a stravovací služby a obchodní 
komunikaci. Praxe budou probíhat v rekreačních zařízeních, informačních 
centrech, cestovních kancelářích a farmách.
Pro budoucí ekology máme rozšířenou nabídku výuky přírodovědných 
předmětů ve specializaci přírodovědně lycejní, jejímž cílem je kvalitně při-
pravit žáky pro studium na přírodovědně zaměřených vysokých školách 
včetně farmacie a medicíny.
A ještě jedna změna na závěr. Okolo školy už nebudeme chodit blátem. 
Nejbližších dnech bude dokončena oprava chodníků v areálu vedle hlavní 
budovy školy. 
Podrobné informace o škole a jejích aktivitách najdou všichni na  www.sze-
skostelec.cz.

Mgr. Yvona Bůžková, ředitelka školy

 
VOŠ,  SOŠ  A  SOU 

Nové tváře v Kostelci
Letos se konal adaptační kurz prvních ročníků budoucích zemědělců, ekolo-
gů a chlaďařů. Žáci se během seznamování s krásami města i okolí poznávali 
navzájem. Bylo krásné počasí, takže si mohli vychutnat i projížďky na kanoi. 
Zážitky z celého společného dne umocnilo příjemné posezení u ohně, kde 
jim pro pobavení přišli zahrát a zazpívat žáci čtvrtých ročníků. V dobré poho-
dě a s vůní opečených párků tak prožili první společný večer. 
Po přespání v chatičkách kosteleckého kempu se vrátili do školy, kde je čekal 
další program – přednášky a fi lmy věnované boji proti drogám.
Věříme, že budoucí čtyři roky pobytu v našem krásném a přívětivém měs-
tě, budou pro ně tím, na co v pozdějším životě nostalgicky vzpomínáme 
– na krásná a mladá studijní léta.

Ing. Bohuslava Bezdíčková 

Dukelských hrdinů 900
(vedle České pošty)
517 41, Kostelec nad Orlicí
Tel./Fax: 494 323 493
e-mail: info@tanus.cz

ZAŠLETE  NÁM VAŠ I  POPTÁVKU -ZAŠLETE  NÁM VAŠ I  POPTÁVKU -

-  NAJDEME PRO VÁS TEN NEJVÝHODNĚJŠ Í-  NAJDEME PRO VÁS TEN NEJVÝHODNĚJŠ Í

LAST  MINUTE !LAST  MINUTE !

KATALOGY LYŽE A EXOTIKA 2012/13


