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Ohlédnutí za rokem 2011,
aneb velké díky všem, kteří byli nezištně nápomocní.
1)V průběhu měsíců dubna - června se intenzivně připravovala na nadcházející školní rok v Rice Laku
dvě konkurzem vybraná děvčata, Eliška Hegerová a Kristýna Sonntagová. Jak jste se již z několika
jejich příspěvků zajisté dověděli, daří se jim dobře a ve svých článcích nám alespoň na dálku přiblíží
své zážitky z našeho partnerského města.
( Do konkurzu na roční studijní pobyt se může přihlásit každý student ze Žamberka nebo student
Gymnázia Žamberk, který není starší 18,5 roku k 1.9.2012. Podmínky výběru budou uveřejněny
v příštím čísle ŽL.)
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se podíleli na organizaci a průběhu výběrového řízení, následné
přípravě a v neposlední řadě T.Juklovi za zpracování a údržbu webových stránek ŽIFy, kde si můžete
důležité informace a články přečíst.
2) Druhý červencový týden již tradičně probíhala Letní jazyková škola ŽIFy. O spokojenost malých i
velkých studentů všech věkových kategorií se staralo šest kvalifikovaných lektorů angličtiny, z nichž
tři byli rodilí mluvčí z USA a Velké Británie. Lektorům bylo k dispozici sedm asistentů-dobrovolníků
z řad studentů,kteří se ucházeli nebo budou ucházet o místa výměnných studentů. Ráda bych tímto
poděkovala K.Sonntagové, Z.Strnadové, K.Suchomelové,T. Sudíkové, M.Liebichové, V. Cukorovi a
D.Černému. Asistenti byli nejen nepostradatelnou součástí učitelského týmu. Většina z nich se
postarala i o svačiny a večeře našich lektorů. Během obědů jsme se opět mohli těšit pohostinnosti
manželů Páchových a Mitvalských, kterým patří velký dík.
Za věcné a finanční dary dále děkujeme paní D. Hegerové a firmám EMCO s.r.o., Lékárna LAURA,
SET SERVIS, DIBAQ, STRNAD s.r.o., RICOART s.r.o.
O příjemné a zajímavé zpestření se nám postarali bývalí „exchange“ studenti V. Verner a R. Fábera.
Vítek Verner nám obrazem a slovem poutavě přiblížil svůj studijní pobyt v RL ve školním roce 201011. Robert Fábera nás přijel navštívit se svojí americkou „rodinou“ Wolfových, kteří toho času
pobývali na návštěvě u Fáberů.
3)Fáberovi o této návštěvě napsali:
Na začátku letních prázdnin 2011 jsme byli poctěni velice milou návštěvou z Rice Laku, Robertovou
hostitelskou rodinou - Wolfovými. Byl pro ně nachystán opravdu pestrý program a my doufáme, že se
nám podařilo obohatit je o zážitky, ať už kulturní či sportovní, a že alespoň do jisté míry mohli zakusit
běžný život v naší rodině.
Okolí Jablonného nad Orlicí poznali pěšky i na kolech. Uchvátila je Litomyšl, Králiky, Hedeč, Bouda,
Pastviny a Suchý vrch. Během třídenního výletu jsme navštívili Bratislavu, plavili se do Vídně a
zpátky. V dalším týdnu jsme podnikli výlet do Osvětimi a následně do Západních Tater.
Svůj 16cti denní pobyt u nás zakončili dvoudenní prohlídkou Prahy.
Svoje nadšení z pobytu v naších zemích s námi sdílejí při četné komunikaci přes skype. Syn Kevin již
plánuje cestu do Jablonného v létě 2012.
Naše přátelství, které započalo již při našem výletu do Rice Laku, se tak prohloubilo a my se již teď
těšíme na další setkání. Wolfovi jsou totiž velice příjemní lidé a my máme obrovské štěstí, že náš syn
dostal příležitost právě u této rodiny strávit půl roku svého života.

4) V druhé polovině července navštívila Žamberk malá skupinka studentů z Rice Laku u příležitosti
Mezinárodního setkání mládeže. ŽIFA se sice této akce přímo neúčastnila, ale ve volném čase se o
skupinku dle potřeby starala naše první „exchange“ studentka Barbora Všetičková provdaná
Ševčíková, za což jí moc děkujeme.
5) Na konci léta přijela do Žamberka paní Sue Lachmanová s dcerou Stephany a s rodiči. Byla to její
již třetí návštěva a určitě nebyla poslední. Rodina Lachmanových hostila ve svém domě nedaleko Rice
Laku postupně čtyři naše studenty. Dcera Stephany část svých studií strávila v Praze, kde také
v současné době pracuje. Ačkoliv v Žamberku Lachmanovi pobyli jen několik dní, stihli navštívit
všechny své české “děti“ a ostatní přátele a absolvovali bohatý program.
6) V září se k nám také již po třetí přijel podívat Derek Tomesh. Derek přijel poprvé do Žamberka ve
svých 16 letech, aby se zde zúčastnil Mezinárodního setkání mládeže(2006),poté se vrátil společně
s dalšími kamarády Kamči Šiffelové (bývalá „exchange“ studentka) na krátký prázdninový pobyt a
letos přijel do Prahy na čtyřměsíční studium.
Zcela jistě nemáme přehled o všech návštěvách amerických přátel našich bývalých výměnných
studentů. Vážíme si však toho, že svá přátelství udržují a vzájemnými návštěvami prohlubují. Vždyť
zejména díky těmto kontaktům mají budoucí „exchange“ studenti tak výborné podmínky.
7) „The September Concert“, který byl již po desáté organizován 11. září po celém světě, proběhl opět
na prostranství před budovou pověřeného úřadu. Tento koncert každoročně organizuje ŽIFA ve
spolupráci s dětským sborem VIOLA. K účasti jsou vždy zváni všichni nadšení muzikanti nebo
tanečníci bez ohledu na jejich profesionalitu. Kromě VIOLy na loňském ročníku vystoupil sbor
CORALE, skupina zpěváků a zpěvaček ze Speciální školy Žamberk, flétnové kvarteto ze ZUŠ, na
klarinet přišla zahrát Karolína Suchomelová společně se svým učitelem p. Serbouskem z Jablonného,
zazpíval Lukáš Sourada a na závěr zatančili tanečníci z TS Neon. Všem zúčastněným děkujeme za
výbornou atmosféru a jejich bezprostřední umělecké projevy.

Na závěr je třeba poděkovat za podporu zejména Městu Žamberk a jeho zastupitelům. Bez této
podpory by partnerství mezi naším městem a městem Rice Lake zůstalo pouze na úrovni
několika osobních kontaktů.
Věříme, že i následující rok přinese řadu nových projektů a ty staré a osvědčené budou i nadále
podporovány nejen ze strany zastupitelů města, ale i ochotnými dobrovolníky z řad členů ŽIFy
a rodin bývalých či budoucích „exchange“ studentů. Bez nich by totiž ani nemohly existovat.
Děkujeme všem a přejeme dobrý rok 2012.
Za ŽIFu J.Fialová
Chcete-li se dovědět více o programu a činnosti o.s.ŽIFA,jste srdečně zváni na

8. VALNOU HROMADU
Dne:

10.2.2012, pátek v 17:00hod.

Místo:

Divišova ulice 669 , Žamberk,
(zasedací místnost firmy REDEA)

Program:

1. Hodnocení roku 2011
2. Projekty roku 2012
3. Hospodaření
4. Diskuse
5. Volba nového předsednictva

