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9.ročník Abylimpiády v Českých Budějovicích
16.října se v Českých Budějovicích konal 9.ročník Abylimpiády, na který bylo pozvané i
naše zařízení. Soutěžilo se v různých disciplínách, např. aranžování květin, ruční práce,
tanec, hra na hudební nástroj, zdobení dortu, příprava studené mísy.
Z našeho Domova jelo soutěžit 6 klientek a jejich umístění bylo velmi dobré. Jiřina K. :
3.místo práce s papírem, Jana M. : 3.místo práce s papírem, Renata O. : 2.místo vyšívání,
Věra D. : 2.místo malba na hedvábí, Jitka P. : diplom za účast v aranžování květin, Jana
L.: diplom za účast ve vyšívání.
Moc se nám na akci líbilo. Dostali jsme dárky a bylo pro nás připraveno malé občerstvení.
( jk )

Německo
Německo, oficiální název Spolková republika Německo, zkr. SRN, je středoevropský stát.
Na severu sousedí s Dánskem, omývá jej Severní a Baltské moře, na východě sousedí
s Polskem a Českem, na jihu s Rakouskem a Švýcarskem, na západě s Francií,
Lucemburskem, Belgií a Nizozemskem.
Hlavní město : Berlín
Počet obyvatel : 81 831 000

Jazyk : němčina
Měna : euro
Vodstvo a řeky : Rýn, Dunaj,
Labe, Odra, Wesera a Emže,
Severní a Baltské moře.
Hory : Alpy, Severoněmecká
nížina, Středoněmecká nížina.
Flóra : listnaté a jehličnaté lesy,
vřesoviště a bažiny.
Hospodářství : pěstuje se obilí
(ječmen, oves, žito, pšenice),
brambory, kukuřice, jablka a
vinná réva. Chová se orel mořský,
káně lesní, jelen evropský, divoké
prase.
Mezinárodní letiště : Frankfurt
nad Mohanem.
Přístavy
:
Hamburk,
Wilhelmshaven, Brémy.
Na území Německa se nachází 14
národních parků, 19 biosférických
rezervací, 95 přírodních parků a
tisíce přírodních rezervací a
památných stromů.

Josef Váňa
Josef Váňa st. se narodil 20.října 1952 ve Slopné. Je to český dostihový jezdec, chovatel
a trenér. Z osmi vítězstvími ve Velké Pardubické a s mnoha dalšími jezdeckými a
trenérskými úspěchy je největší postavou českého dostihového sportu. Dne 28.října 2009
byla Josefu Váňovi udělena medaile za zásluhy. Jeho cesta ke koním nebyla přímá a
jednoduchá. Svědčí o tom i přehled povolání, která vykonával. Začínal jako chovatel a
ošetřovatel koní v Tlumačově, poté byl pomocným dělníkem televizního vysílače na
Pradědu, strojníkem lyžařského vleku a později vedoucím lyžařského vleku tamtéž. V 28ti letech se vrátil k ježdění koní u nás a jezdil také v Německu. Roku 1994 se stal
trenérem dostihových koní a majitelem firmy Jovan se sídlem v Bohuslavy u Karlových
Varů. Sportovní trofeje nezískal ovšem jen v dostizích. V mezinárodním závodu horské
služby byl členem vítězné hlídky HS Pradědu v Krokonoších v roce 1976 a ve Vysokých
Tatrách r.1978. Roku 1978 ve Vysokých Tatrách zvítězil také v obřím slalomu, startoval
v Jizerské padesátce a v Jesenické padesátce.

Vítězství ve Velké
Pardubické
r.1978 kůň Železník
r. 1988 kůň Železník
r. 1989 kůň Železník
r. 1991 kůň Železník
r. 1997 kůň Vronsky
r. 2009 kůň Tiumen
r. 2010 kůň Tiumen
r. 2011 kůň Tiumen

Fed Cup
Fed Cup se hrál v Praze ve dnech 3.-4. listopadu. Hrálo Česko proti Srbsku, skončilo
to 3:1 na body pro Českou republiku.
1. zápas hrála Lucie Šafářová – Ana Ivanovič 6:4, 6:3 na sety. Vyhrála naše
tenistka.
2. zápas Petra Kvitová – Jelena Jankovič 6:4, 6:1. Naše hráčka vyhrála.
3. zápas Petra Kvitová – Ana Ivanovič 3:6, 5:7. Kvitová prohrála 2:0 na sety.
4. zápas Lucie Šafářová – Jelena Jankovič 6:4, 6:2. Vyhrála naše tenistka.
Naše tenistky obhájily loňské prvenství. ( jš)

___________________________________________________________________________

Turnaj stolního tenisu ve Dvoře Králové
Ve dnech 15.-18.listopadu se konal ve Dvoře Králové 20.ročník republikového turnaje
stolního tenisu. Z našeho Domova se této akce zúčastnili 3 sportovci a 1 trenér. Při
příjezdu probíhala registrace a ubytování. Druhý den ráno nás přijala starostka města na
radnici a dostali jsme menší dárky. Slavnostní zahájení bylo v tělocvičně Základní školy
Strž s bohatým kulturním programem. Během pátečního odpoledne probíhali rozřazovací i
finálové zápasy Unifedu a čtyřher. Třetí den začaly zápasy dvouher žen a mužů. Večer pro
nás byla připravena diskotéka. Dobře jsme si zatancovali a navázali kamarádství. Poslední
den se dohrávaly dvouhry mužů a turnaj byl slavnostně zakončen. Letošní ročník se nám
líbil a už se těšíme na další rok.

Umístění našich sportovců :
Jiřina K. a Markéta V. – 5.místo
Unifed
Jiřina K. a Jitka P. – 2.místo čtyřhra
Jiřina K. – 5.místo dvouhra
Jitka P. – 2.místo dvouhra
Miroslav M. – 1.místo dvouhra

Výroba růží z listů
První list ohneme na polovinu lícem ven, srolujeme do pevné role – bude to
střed budoucí růže. Nyní kolem tohoto jádra začínáme dodávat plátky.
Vezmeme jádro listů a umístíme do středu. Přední strany listů uvnitř květu.
Ohneme list na půl, okraj ohybu je výše na 1 – 1,5cm středů. A nyní výstup na
konci ohneme ven. Ale ohyb už nevyhlazujeme a kraje složeného listu omotáme
kolem obou stran jádra. Vezměte nový list pro další květy „okvětní lístky“ a
opakujeme. Jeden list se nachází na opačné straně prvního listu, přidat tolik listů
( asi 3 listy). Základ květiny upevníme nití nebo drátkem. Na to vezmeme listy,
které nažehlíme mezi novinami. Obložíme jimi pupeny, které upevníme nití
nebo drátkem. Natíráme lakem nebo zlatou a stříbrnou barvou a můžeme květy
použít jako dekoraci.

___________________________________________________________________________

Vánoční tvarohová štola
Ingredience :
500g hladké mouky
150g cukru
1 kypřící prášek
1 vanilkový cukr
250g tvarohu
150g másla
2 vejce

60g kandovaného ovoce
60g rozinek namočených ve 40ml rumu
60g mandlí, oříšků
kůra z ¼ citrónu
rozpuštěné máslo na potření
moučkový cukr na posypání

Příprava :
Nejprve promícháme prosetou mouku s cukrem, vanilkovým cukrem a kypřícím práškem.
Dále k tomu přidáme tvaroh, změklé máslo, vejce, rozinky naložené v rumu, nasekané
mandle a oříšky, kandované ovoce a nastrouhanou kůru. Dobře vypracujeme těsto, ze
kterého vytvoříme podlouhlou silnější placku, kterou na sebe přepůlíme. Těsto můžeme
rozdělit na dva kousky, pokud chceme udělat menší štoly. Dáme jí na plech, který je
vyložený pečícím papírem, štolu potřeme máslem a pečeme asi 45-50 minut při teplotě
180 stupňů. Během pečení štolu 4x potřeme máslem. Hotovou vánoční štolu opět potřeme
máslem a pocukrujeme moučkovým cukrem.

Seznámení s ledním hokejem
Hokej vznikl v 19.století v Kanadě. Pískají ho 2 hlavní rozhodčí a 2 čároví rozhodčí.
Každý hokejový zápas se hraje 3x20 minut. Hokej hraje 1 brankář a 5 hráčů na každé
straně.
Možná vyloučení :
- 2 minuty za hákování, sekání, podražení, krosček a nedovolené bránění
- 2+2 minuty za hru vysokou holí, když neteče krev
- 5 minut za protest, za rvačku v rukavicích
- 5minut + dokonce zápasu za rvačku bez rukavic, za vražení na mantinel a za
krvavé zranění. Hráč, vyloučený do konce zápasu odchází ze hry a jeho 5-ti
minutový trest odsedí jiný spoluhráč
- 10 minut za sprosté protesty a za nebezpečný faul kolenem
Naši ligovou soutěž hraje 14 týmů. Prvních 10 postupuje do Play off. Poslední 4 týmy
hrají o udržení.
Výstroj hokejisty : přilba, rukavice, chrániče loketní a holení, hokejka, brusle, štrupny,
trenky, dres, vesta.
Výstroj brankáře : přilba s maskou, lapačka, vyrážečka, betony, hůl, brusle, štrupny,
trenky, dres, vesta.

________________________________________________________________
V listopadu slaví narozeniny :
1.11. Karel Procházka
11.11. Přemysl Dudra
12.11. Martin Baloušek
16.11. Štěpán Palouda
18.11. Petr Mazalovský
19.11. Karel Bažant
20.11. Martin Kršňák
22.11. Adolf Mareš
23.11. Ladislav Pojer

V prosinci slaví narozeniny :
2.12. Jan Sokolík
23.12. Zdeňka Němečková

BLAHOPŘEJEME !
Použité zdroje www.google.cz, www.wikipedia.cz
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AŤ JE HODNĚ DÁREČKŮ U VAŠEHO STROMEČKU.
V KAŽDÉM AŤ JE ZABALEN JEDEN ŠŤASTNÝ VŠEDNÍ DEN.
KRÁSNÉ VÁNOCE VÁM PŘEJE REDAKCE ČASOPISU HORIZONT.
_________________________________________________________________________________________
Redakce časopisu Horizont při DOZP Zběšičky

