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Dovolená na Nových Hutích
Letos jsme se opět vypravili na rekreaci na Šumavu. Již tradičně do hotelu Kodrea na
Nových Hutích. Náš pobyt byl tentokrát delší, protože se v Domově předělávala
kuchyně. Během naší dovolené jsme navštívili Kvildu, Churáňov, Vimperk. Každý
den jsme dopoledne i odpoledne chodili na procházky a stále jsme se měli na co
dívat a co pozorovat. Na mnoha místech byl ještě sníh, ale kde roztál, tam jsme
pozorovali rašící rostlinky. Moc se nám na rekreaci líbilo a při loučení někteří uronili
i slzičku. Už se těšíme na další pobyt na Šumavě. Objevili jsme ještě spoustu tras,
které jsme dříve nenavštívili. ( jm )

Chorvatsko
Chorvatsko je nástupnický stát bývalé Jugoslávie, který se geograficky nachází na
pomezí střední a jihovýchodní Evropy. Jeho sousedy jsou Slovinsko, Maďarsko,
Srbsko, Bosna a Herzegovina a Černá Hora.
Hlavní město : Záhřeb
Počet obyvatel : 4 290 612
Jazyk : chorvatština
Měna : Kuna

Hospodářství
:
rozvinutý
průmysl, zemědělství, cestovní
ruch.
Turistická místa : celé Jadranské
pobřeží s četnými ostrovy je
velmi lákavé. Města : Rieka,
Split, Zadar, Makarská a další.
Ve vnitrozemí : Plitvická jezera soustava jezer ve vápencové
krajině.
Chorvatsko je pro Čechy jedna
z nejnavštěvovanějších zemí.

Herečka Helena Růžičková
Helena Růžičková se narodila 13.června 1936. Byla to populární česká herečka známá
svou korpulentní postavou. Původně vystudovaná zubní laborantka. Od dětství se
pohybovala kolem divadla, např. v dětském baletu Národního divadla. Přes choreografku
a jevištní techničku se nakonec dostala k divadelnímu herectví. V divadle také potkala
svého manžela Jiřího Růžičku st., rovněž divadelního herce a později pomocného režiséra
na Barrandově. Vrcholem jejího divadelního umění byla role hejtmanky v Gogolově
Revizorovi. Věnovala se i estrádním vystoupením jako duo Kix ( s Jiřím Růžškou ml. ),
zejména v dobách kdy nesměla hrát ani na divadle, ve filmu nebo v televizi. Napsala
několik knih o svém boji s rakovinou. Byla matkou Jiřího Růžičky ml., kterého přežila o
5 let a s nímž hrála v několika českých filmech. Zemřela 4.ledna 2004 v Plzni.

Herecké role
Pane, vy jste vdova – pí.
Štůbová
Dívka na koštěti – pacientka
Tři oříšky pro Popelku –
Droběna
Honza málem králem –
trhovkyně
Což takhle dát si špenát –
host
Vlak dětství a naděje –
Anna Urbanová
O princezně Jasněnce a
létajícím ševci – čarodějnice
Dva lidi v ZOO –
pí.Burdová
Trhala fialky dynamitem –
Helena Karafiátová
Slunce, seno… - Škopková
Homolkovi - Heduš

Play off v ledním hokeji sezóna 2011/2012
Play off jsou zápasy, v nichž se hraje vyřazovacím způsobem. Vítězové jdou dál,
poraženým končí sezóna. Předkolo se hraje na 3 vítězné zápasy. Vítězové předkola
postupují do čtvrtfinále. Čtvrtfinále hraje čtvrtý s pátým týmem, šestý se sedmým a
osmý s devátým. Čtvrtfinálové zápasy se hrají na 4 vítězné. Vítězové čtvrtfinále
postupují do semifinále. 2 nejúspěšnější týmy v semifinále postupují do finále.
Čtvrtfinále :
- Č.Budějovice x Liberec – 1:4 na zápasy. Liberec vyhrál a postoupil do
semifinále.
- Pardubice x Vítkovice 4:3 na zápasy – Pardubice se probojovaly do
semifinále.
- Sparta x Brno 2:4 na zápasy – Brno se dostalo do semifinále.
- Plzeń x Zlín 4:3 na zápasy – Plzeň vybojovala postup do semifinále.
Semifinále :
- Pardubice x Liberec – 4:2 na zápasy.
- Plzeň x Brno – 2:4 na zápasy.
Finále : Pardubice - Brno : tyto týmy spolu sehrály 6 zápasů, ze kterých vyšel lépe
skórem 4:2 na zápasy manšaft Pardubic. Pardubice se staly mistry ligy.

Keramika ve Zběšičkách
V našem Domově se klienti učí
vyrábět
různé
výrobky
z keramické hlíny. Ty jdou na
výstavu a na prodej. Vyrábí různé
hrnečky, mističky, zvířátka, talíře,
vázy. Někdo se učí na hrnčířském
kruhu. Všechny výrobky se
vypalují v peci a mohou se
nabarvit keramickými barvami a
glazurami.

_______________________________________________________________
V březnu slaví narozeniny :

V dubnu slaví narozeniny :

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

6.4. Renata Odstrčilová
14.4. Aleš Maximiv
16.4. Kateřina Motejzlíková
18.4. Miroslav Maule
27.4. Adam Vojč
29.4. Ivana Hrabáková

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