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VELEVÁŽENÝ ČTENÁŘI,
v březnu roku 2010 jsem se rozhodl vyzkoušet si jaké to je být novinářem.
Vzniklo 1. číslo Světlankovského časopisu, které držíte v ruce. Časopis je určen
pro všechny, kteří se chtějí něco zajímavého dozvědět ze světa Světlanky i okolí.
V tomto čísle se dozvíte, jaká je nejoblíbenější kniha na Světlance, můžete si
uvařit podle receptu něco dobrého, přečtete si tip na výlet, čekají na vás
křížovky a hádanky a také rozhovor s jedním pracovníkem Charity Svitavy.
Pokud se Vám bude časopis líbit, dejte nám vědět do redakce Vaše náměty si
rádi poslechneme a budeme se těšit na spolupráci.
Na závěr bych Vám chtěl popřát štěstí, zdraví, lásku a příjemné čtení.

Za redakci Váš šéfredaktor Robert.

Vydává: Světlanka
Šéfredaktor: Trebor
Redakční rada: Trebor, Aknedz, Abág
Adresa redakce: Svět 3
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HISTORIE SVĚTLANKY

Počátky Světlanky jsou datovány do 30. let 20. století. Původně sloužila
budova jako mateřská škola. Na projektu stavby mateřské školy se podíleli
dva architekti – O. Czepa a A. Wiesbauer. Budova měla dvě patra-v přízemí
byla školka, v 1. patře byl jednopokojový byt pro správce, později rozšířen
na třípokojový.
K objektu patřila také rozlehlá zahrada i s betonovým bazénkem. Na
konci 2. sv. války byla Světlanka krátce využívána jako nemocnice pro
zraněné vojáky.

Během 60. – 80. let 20. století proběhly některé

stavební úpravy.
V 1. polovině 90. let 20. století byl provoz mateřské školy zrušen
z důvodu malého zájmu a nízké porodnosti a nahrazen Pečovatelskou
službou města Svitav. V květnu roku 2003 otevřela Charita Svitavy v těchto
prostorách CDS Světlanka.

Zdroj: http://www.zwittau.cz
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Rozhovor s...
V 1. čísle Světlankovského časopisu se naším hostem stal jeden z pracovníků
Charity Svitavy. Prostřednictvím otázek a odpovědí si čtenář může tipnout, kdo
byl naším hostem. Svůj tip si můžete zkontrolovat na straně 12.
1. Odkdy pracuješ na Světlance?
- Od září 2008.
2. Jaké máš zájmy a koníčky?
- Fitbox, cestování, plavání, dříve gymnastika, voleyball, divadlo.
3. Líbí se ti na Světlance a proč?
- ano líbí, všechno - přestavba, modernizace
4. Co bys změnila?
- větší botník, více bezbariérová zahrada
5. Máš zvíře?
- ne, ale uvažovala jsem nad činčilou a pejskem
6. Co jsi chtěla být, když jsi byla malá?
- baletkou, učitelkou
7. Jaká práce tě tady baví x nebaví?
- na PC, komunikace, střídání práce x stereotypní práce
8. Jakou květinu máš ráda?
- tulipán
9. Jaký měsíc máš ráda?
- květen
10. Jakým způsobem relaxuješ?
- procházkou do přírody, poslouchám muziku – podle nálady
11. Jakou barvu máš ráda?
- blankytně modrou, nemám ráda fialovou
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12. Jaké jídlo máš ráda?
- kuře, nemám ráda buřtguláš
13. Jsi místní nebo dojíždíš?
- ze Svitav
14. Jaký sport se ti líbí?
- tanec, nemám ráda box
15. Kam bys jela na dovolenou, kdyby sis mohla vybrat?
- Nový Zéland – mám ráda přírodu, nejela bych do Íráku nebo do Pákistánu
16. Jaký nápoj máš nejraději?
- jahodový koktejl, nemám ráda hořká piva
17. Jaké je tvoje životní motto?
- chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se ostatní chovali k tobě
18. Jaký je tvůj životní cíl?
- žít tak, abych byla spokojená sama se sebou
19. Jaké místo bys čtenářům doporučila na výlet a proč?
- Adršpašsko – Teplické skály, protože mám ráda českou přírodu a hezké
vzpomínky z tohoto místa
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ANKETA...
Ankety „O nejoblíbenější knihu“ se zúčastnilo 27 hlasujících.
Na otázku „JAKÁ JE VAŠE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA“ jsme získali
různorodé odpovědi, které jsme rozdělili do 5 skupin:

• Odborná literatura (2x – o psech, o autech)
• Bible (2x)
• Všechny (1x)
• Beletrie – romány, povídky...(10x)
• Knihy pro děti (12x)
Absolutním vítězem se stala kniha Malý princ od A. Exuperyho.
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RECEPT
JABLKOVÝ ZÁVIN DIA
Potřebujeme:
30 dkg hrubé mouky
5 lžic vody
1 žloutek
1 Hera
1 lžíce octa
špetka soli

Vše dáme do mísy a zpracujeme těsto. Pak těsto rozdělíme na 2 části. Těsto
rozválíme, dáme nastrouhaná jablka, posypeme skořicí a hrozinkami, zabalíme.
Pomažeme žloutkem, posypeme ořechy a pečeme do zlatova.
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TIPY NA VÝLET
1. ZÁMEK CHOLTICE se nachází 15km jihozápadně od
Pardubic (78km od Svitav). Program je určen pro všechny, kdo má
rád loutkové divadlo a svět pohádek. Navštívit můžete park
s vzácnými dřevinami a vlastivědné muzeum. Více se dozvíte na
www.zamek-choltice.cz.
Zdroj: www.zamek-choltice.cz

2. ROZHLEDNA TEREZKA
Dřevěnoocelová rozhledna se nachází u Proseče a její výška dosahuje 25 metrů.
Otevírací doba:
Duben, Říjen

Sobota, Neděle

10 - 12 hod, 13 - 16 hod

Květen, Červen, Září

Denně

10 - 12 hod, 13 - 16 hod

Červenec, Srpen

Denně

10 - 12 hod, 13 - 17 hod

Ostatní měsíce pro větší skupiny po telefonické domluvě a den předem!!
Pondělí zavírací den.
V případě zájmu otevřeno po telefonické dohodě. Paní Doležalová:
469 321 141, 728 645 099.
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Za nepříznivého počasí (silný vítr, déšť, apod.) bude rozhledna uzavřena.
Vstupné:
Jednotlivé vstupné (děti do 6 let zdarma):

30,- Kč

Děti od 6 let do 15 let:

20,- Kč

Skupinové vstupné (min. 20 osob):

20,- Kč

Více informací najdete na http://www.mastale.cz/roz_terezka.htm

3. REGIONÁLNÍ MUZEUM VESNICE se nachází v Dolním Újezdě
u Litomyšle. Bylo založeno v roce 2005. Letos slaví 330 let od Selského
povstání na Litomyšlsku. Více informací najdete na www.dolniujezd.cz

Další tipy na výlet Vám nabízíme formou internetových adres:

www.modelovysvet.cz/vlaky
www.parkpruhonice.cz/park
www.muzeumcyklistiky.cz/novehrady
www.pernikova-chaloupka.cz/pardubice
www.obriakvarium.cz
www.olesnice.cz/muzeumstrasidel
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Křížovka a devět teček jedním tahem

Devět teček jedním tahem
Dokážete spojit tečky na obrázku jedním tahem, když máte k dispozici 4 čáry?

Zdroj: www.detskestranky.cz
www.hadanky.atropin.cz
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Naším tajemným hostem v rubrice
Rozhovor s... byla
Zdenička Vocásková:-)

REDAKCE DĚKUJE ZA VAŠI PŘÍZEŇ A PŘEJE KRÁSNÉ LÉTO
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