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Rekreace na Nových Hutích
Ve dnech od 10.11. do 14.11 jsme byli na rekreaci na Nových Hutích. Jeli s námi
vychovatelé Dušan Valenčík a Láďa Glotz. Ráno, ve středu 10.11, jsme jeli do Bernartic.
Tam jsme čekali na autobus do Vimperka. Ve Vimperku jsme přestoupili na autobus,
který jel na Nové Hutě. Přijeli jsme na hotel Kodrea, naobědvali se a vybalili si věci.
Každý den byla snídaně v 9:00, oběd ve 12:00 a večeře v 17:00 hodin. Na vycházky
jsme chodili na Churáňov a na Pláně. Na hotelu s námi byly i holky z Mačkova. Večer
jsme chodili na pivo do hotelového baru. Z jídel mi nejvíce chutnalo rizoto a řízek
s bramborami. Na Nových Hutích se nám všem moc líbilo, někteří z nás tam zapustili
hluboké kořeny. ( jš )

XVIII.ročník republikového turnaje ve stolním tenise
I letos v listopadu vyrazili 3 sportovci z
našeho
Domova
na
XVIII.ročník
republikového turnaje ve stolním tenise do
Dvora Králové. Za doprovodu trenérky
Markéty Špalové jsme 12.listopadu po
snídani vyrazili na cestu. Po příjezdu do
místa konání nás čekala registrace,
ubytování a oběd. Po obědě se již začalo
sportovat a hráli se zápasy čtyřher a
Unifedu. Ve čtyřhře spolu soutěžily Jitka
Putzová a Jiřina Kinkorová a vybojovaly
3.místo. V Unifedu spolu hrály Jiřina
Kinkorová a Markéta Špalová. Také
obsadily 3.místo.

Druhý den byly na programu
dvouhry. V této disciplíně
soutěžili
všichni
naši
reprezentanti.
Jiřina
Kinkorová a stejně tak i Jitka
Putzová, vybojovaly bronzové
medaile. Poslední den se
dohrávaly dvouhry mužů. Náš
Miroslav Maule se umístil
na 4.místě. Celá akce byla
moc pěkná a už se těšíme na
další ročník. ( jk )

Podzimní diskotéka s DJ Basslickerem
Tradičně na podzim se u nás koná diskotéka, na kterou se všichni moc těšíme. Na tu letošní
byl pozván DJ Basslicker z rádia Kiss Jižní Čechy. Též byli pozváni naši kamarádi ze
zařízení v těchto městech : Lidmaň, Těchobuz, Opařany, Černovice, Písek a Praha. Setkání
se všemi bylo velmi příjemné. Vašek – DJ Basslicker nám hrál k tanci i k poslechu. My
jsme pro naše kamarády připravili malé občerstvení : štrůdly, slané pečivo, buchtu
straciatela a párky. Již teď se moc těšíme na další setkání s našimi kamarády. ( ro )

___________________________________________________________________________

XIII.ročník plaveckých
závodů
1.prosince se 7 sportovců – plavců
zúčastnilo za doprovodu Markéty
Špalové plaveckých závodů ve
Strakonicích. Po příjezdu jsme se
odebrali do šaten a převlékli se do
plavek. V 15:00 hodin byl nástup a
slavnostní zahájení závodů. Spolu
s námi přijeli soutěžit závodníci
z měst : Mačkov, Osek, Javorník,
Strakonice,
Bylany,
Tloskov,
Zaluží. Závodilo se v těchto
disciplínách : 25m volný způsob,
50m v.zp., 75m v.zp., štafeta
5x25m a jízda na tobogánu.

Naši sportovci vybojovali tyto medaile :
Ivana Hrabáková : 2.místo – 25m volný
způsob, 3.místo – jízda na tobogánu
Jiřina Kinkorová : 1.místo – 25m volný
způsob
Honza Špán : 2.místo – 25m volný
způsob, 1.místo – jízda na tobogánu
Jirka Havel : 4.místo – 25m volný způsob
Kája Říha : 1.místo – 25m volný způsob
Radek Kalina : 3.místo – 25m volný
způsob
Míra Maule : 3.místo – 25m volný způsob
Každý plavec soutěžil ve své výkonnostní
rozplavbě. Medaile, diplom a balíček
s dobrotami nám předávali Mikuláš, anděl
a čertice. Moc se nám celá akce líbila a
těšíme se na shledání zase příště.

Návštěva nadpřirozených bytostí u nás v Domově
Tak jako každý rok, tak i letos se v našem Domově ukázali nadpřirozené bytosti z nebe a
pekla. Celá akce probíhala v pátek 3.prosince. Ve 14:00 hodin se Mikuláš, anděl a čerti
vypravili na nový pavilon, kde těm hodným rozdávali nadílku a těm zlobivým k ní přidali
ještě pohrožení metličkou. Potom se skupinka odebrala do svého úkrytu, kde setrvala do
16:30 hodin. V půl páté se skupinka vydala na výchovný pavilon, kde se čerti vyřádili na
zlobivých chlapcích a děvčatech metličkou a těm hodným rozdal Mikuláš za zazpívanou
písničku nebo přednesenou básničku nadílku. Za nadpřirozené bytosti bylo převlečeno
několik našich klientů ( ale nikomu to neříkejte ). ( jk )

Okénko naší fotografky

Dámská a pánská jízda – program sexuální výchovy a osvěty
Od začátku nového školního roku opět probíhá v prostorách zámečku program
sexuální výchovy a osvěty. Při skupinových a individuálních sezeních se již
probrala témata : správná terminologie, vztahy, osobní hygiena, nevhodné
chování, lidské tělo, antikoncepce, zdravý životní styl. V budoucnu je připraveno
téma těhotenství, mateřství, pohlavně přenosné choroby aj. Všichni klienti a
klientky jsou srdečně zváni. Rády Vás uvidí Zuzka a Markéta.

_______________________________________________________________
V listopadu slaví narozeniny :

V prosinci slaví narozeniny :

1.11. Karel Procházka
11.11. Přemek Dudra
12.11. Martin Baloušek
16.11. Štěpán Palouda
18.11. Petr Mazalovský
20.11. Martin Kršňák
22.11. Adolf Mareš
23.11. Ladislav Pojer

2.12. Jan Sokolík

BLAHOPŘEJEME !
___________________________________________________________________________

Redakce časopisu Horizont přeje všem
krásně prožité vánoční svátky
a úspěšný rok 2011.
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