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Velikonoční oslavy ve světě
Jak se slaví velikonoce v jiných zemích? Tento článek vás s různými tradicemi států
seznámí.
Velikonoce v Anglii : V Anglii a Holandsku chodí děti dům od domu a koledují o
velikonoční vajíčka.
Velikonoce v Austrálii : Jediným dnem, kdy jsou všechny obchody v Austrálii uzavřené, je
Velký pátek. V den Velikonoc hledají děti v zahradách schovaná vajíčka, která jim nadělil
velikonoční zajíc.
Bulharské velikonoční svátky : Den nebo dva před Velikonocemi posílají křesťanské
rodiny bochník chleba a 10-15 vajec obarvených na červeno svým tureckým přátelům, kteří
tento dar považují za čest. Posel, který ho předává, je tradičně obdarován peněžní částkou.
Irsko ve víru Velikonoc : Ráno v den Velikonoc se pojídají vajíčka, aby se tak uzavřel
půst. Během dne ten, kdo chce získat velikonoční koláč, musí tančit.
Mexické svátky jara : V předvečer Velikonoc, po setmění, tisíce lidí zaplaví ulice. Mají
s sebou obrázky nebo pinata - papírové krabice s bonbóny a pamlsky, které symbolizují
Jidáše. Ty se věší, pálí nebo se do nich mlátí holí tak dlouho, až se obal protrhne a k zemi se
snese záplava sladkostí.
Velikonoce v Německu : V předvečer Velikonoc děti vyrábějí slaměná hnízda, která pak
rodiče schovají doma nebo na zahradě. Do nich velikonoční zajíček snese barevná vajíčka.
Ráno na velikonoční pondělí je děti hledají. Také si vyměňují dárky ukryté v obalu ve formě
vajíčka. Tuto tradici proslavila značka Kinder a její vajíčka s překvapením. Dalším zvykem
je strom ozdobený vajíčky a dekoracemi.
Řecké Velikonoce : V den přeslavných Velikonoc se v rodinách koná vajíčková bitva.
Účastníci se snaží házením svého vajíčka rozbít vajíčko protivníka. Při úspěšném zásahu
se pronáší věta: „Christos anesti.“

Řecko

Řecko, oficiálně Helénská republika, je stát ležící v jižní Evropě - na jihu Balkánského
poloostrova a rozkládající se na ostrovech v Egejském, Středozemním a Jonském moři.
Jeho sousedy jsou Albánie, bývalá Jugoslávská republika, Makedonie, Bulharsko a
Turecko.
Hlavním městem jsou Athény. Úředním jazykem řečtina.
Počet obyvatel: 11 080 000.
Náboženství: pravoslaví, částečně řeckokatolické.
Měna: Euro( 1 EUR).
Řecko má 13 krajů. Fauna - rys, medvědi, vlci, srnci, divoké kozy, lišky, divoká prasata.
V moři kolem Řecka žijí tuleni, mořské želvy, delfíni, žraloci i velké chobotnice včetně
krakatice.
Flora : olivovník a cypřiš, cedr, platan, eukalypty, jedlé kaštany, vřesovec, myrta, pryžec,
chvojka, oregano, tymián, levandule, majoránka a rozmarýn. Z kytek jsou to orchideje, asi
40 druhů. Užitkové rostliny : vinná réva, olivovník, citrusové stromy, granátová jablka a
obilniny. Zelenina se tu pěstuje na poli, ale i ve fóliovníku. Z ovocných stromů stojí za
povšimnutí banánovník, dále můžeme vidět i mandlovníky a ořešáky. ( jk )

Atény
Athény, česky též Atény, jsou hlavním
městem Řecka. Rozkládají se na
poloostrově Attika poblíž Sarónského
zálivu. S okolními městy, jako například
Pireus, vytvářejí aglomeraci čítající přes 3
miliony obyvatel. Atény mají vlastní
letiště, přístav a tři linky metra, které
spojují rozsáhlé části města a zajišťují
dopravu i k přístavu Pireus. Na ulicích
jezdí na 4 000 autobusů a nejméně 14 000
taxíků. Obyvatelům města slouží také
nepříliš rozsáhlá tramvajová síť.
Dnes zde můžete navštívit 140 divadel a
jiných kulturních památek.
Dvakrát toto město hostilo letní olympijské
hry – I. v roce 1896 a XXVII. v roce 2004.
Roku 1906 byly Athény dějištěm tzv.
Meziher. Tyto hry byly reakcí na
neúspěšné hry v Saint Louis z roku 1904.
Významné aténské stavby:
Park Zappion, Olympion, Hadriánův
oblouk, Dyonýsovo divadlo, Akropolis,
Athénská agora. ( jk )

Jarní výlet na Maťějskou pouť
I když nám počasí nepřálo, přece jsme se
4.dubna vydali do Prahy na Matějskou pouť.
Na této jarní akci na nás opět čekaly různé
atrakce, např.: ruské kolo, kolotoče, horská
dráha, bobová dráha, autodromy, strašidelný
dům, mořský svět, výstava z doby ledové,
centrifuga, katapult, lochnesky, střelnice,
vodní
atrakce,
houpačky,
stánky
s laskominami a občerstvením. Dále byl na
Křižíkově fontáně doprovodný zábavný
program, kde vystupoval klaun, pes a
skupina Medúza. Také jsme měli možnost
shlédnout vystoupení těchto zpěváků:
Michala Davida, Daniela Hůlky a Pavla
Vítka. Přestože bylo špatné počasí, setrvali
jsme v Praze až do 14.00 hod. Budeme se
těšit zase na příští pouť a doufat, že nám
vyjde lepší počasí.
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X. ročník hudebního festivalu SALVE VITASALVE CARITAS
Naše kapela TEDDY BAND se od 26. – 30.4. zúčastnila
této hudební akce, která se konala ve Strakonicích. Při
příjezdu jsme se ubytovali na internátě Střední průmyslové
školy. Ve středu 27.4. bylo zahájení festivalu a veřejné
vystoupení pro žáky základních škol ve Strakonicích. Od
20.00 hodin se konal slavnostní galavečer, na kterém
vystoupila zpěvačka Petra Černocká, šermířská skupina
VENDETTA a potom začala diskotéka Miloše Zemena.
Naše hudební kapela vystupovala ve čtvrtek v místním
domě kultury a v pátek v Blatné. Po tyto dva dny se konaly
společenské večery.
Ve čtvrtek nám hrála k tanci a poslechu kapela VEGA DSP Skalice, Šafářanka - ÚSP Křižanov a vystoupil
žonglér a kejklíř Vojta Vrtka. V pátek hrála skupina Fér
Plej, vystoupily mažoretky OTAVANKA a soutěžilo se se
šermířskou skupinou VENDETTA. Festivalu se zúčastnilo
200 zpěváků a muzikantů z Čech, Polska, Bulharska a
Makedonie. Ve volném čase, kdy jsme nevystupovali, jsme
navštívili plavecký bazén a filmovou vesnici Hoštice u
Volyně. Ve Strakonicích se nám moc líbilo a těšíme se na
další ročník festivalu.

Mistrovství světa v klasickém lyžování v Norském Oslu
Na mistrovství se soutěžilo ve skoku na lyžích, v běhu na lyžích 10 km a
15 km klasicky, štafetě 4x6 km. Skoky na lyžích na můstku K90m
vyhráli Rakušané. Náš Koudelka skončil na 21.místě. Skoky na lyžích
na můstku K90m družstev vyhráli zase Rakušané. Druzí byli Finové,
třetí Poláci a naši skokané skončili na 10.místě. Skoky na lyžích na
můstku K120m vyhrál Rakušan Magrstein. Náš Koudelka skončil na
24.místě. V běhu na lyžích na 15km klasicky skončil náš Lukáš Bauer na
7.místě. Štafetu 4x6Km vyhráli Norové. Druzí byli Rusové, třetí
Francouzi. Naši skončili na 7.místě. ( jš )
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Evropský turnaj hokejové tour
Turnaj pořádalo od 10.2. do 13.2. Švédsko ve Stockholmu.
Švédských hokejových her se zúčastnily tyto země : Česká
republika, Švédsko, Finsko a Rusko. První zápas našich
hokejistů byl se Švédskem. Skončilo to 3:5 pro Švédy.
Našim hokejistům se utkání nedařilo. Prohráli. Branky
našeho týmu dávali Červenka, Klepiš a Blaťák.
Druhý zápas našich hokejistů byl s Finskem. Prohráli jsme
1:2 v prodloužení. Naši hokejisté vedli 1:0, pak Finové
vyrovnali a prodlužovalo se. Finové dali vítězný gól.
Třetí zápas naši hokejisté hráli s Ruskem. Našim
hokejistům vstup do utkání vyšel skvěle. Vedli 2:0, pak ale
přestali hrát a prohráli 2:4.
Turnaj vyhráli Švédové, druzí byli Finové a třetí Rusové.
Naši skončili na posledním místě s jedním bodem. ( jš )

Okénko naší fotografky

Festival Salve Caritas Salve Vita

Okénko naší fotografky

Matějská pouť

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.

Pozvánka
na dámskou
jízdu
Pondělí 21.3.2011
Ve 12:55 hodin.
Pozvánka
na pánskou jízdu

Těší se Zuzka
a Markéta.

Úterý 22.3.2011
ve 12:55 hodin.
Těší se Zuzka
a Markéta.
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V březnu slaví narozeniny :

V dubnu slaví narozeniny :

9.3. Zdena Němcová
23.3. Jan Krejčí
23.3. Marie Brabcová
24.3. Miloslav Hrubant
25.3. Ondřej Sůva
29.3. Jana Leistnerová

6.4. Renata Odstrčilová
8.4. Jana Kopecká
18.4. Miroslav Maule
29.4. Ivana Hrabáková
14.4. Aleš Maximiv
16.4. Kateřina Motejzíková
27.4. Adam Vojč

BLAHOPŘEJEME !

Použité zdroje www.google.cz, www.wikipedia.cz
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