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Úvodní slovo
Velevážené dámy a pánové,
v rukou právě držíte 14. číslo Světlankovského časopisu. Najdete zde
básně od Evy Mánkové a Karla Kopeckého, článek o významném
moravském poutním místě, o slavném hokejovém klubu a mnoho
dalšího. Určitě si přečtěte rozhovor s mladou šikovnou a slavnou paní
vedoucí, která je nabitá dobrou energií.
Přeji vám klidné prožití vánočních svátků, bohatého Ježíška a ať
najdete pod stromečkem to, co si přejete. Do nového roku 2017 vám
přeji štěstí, zdraví, lásku, spokojenost a slunce v duši.
Když Vás napadne nějaké téma, o kterém byste si přáli přečíst
v dalším čísle Světlankovského časopisu, tak mi to můžete říct nebo
napsat na e-mail naší redakce. Budu se těšit na další spolupráci.
Robert Bidmon, šéfredaktor
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Jak k nám přišla nová maminka
(Autor: Jožka Maloň)
Moje maminka Editka Maloňová byla těžce nemocná a ve věku 66 let
nám zemřela. V září, asi tak v roce 1998, k nám přišla za tatínkem
nová paní, se kterou jsme se já, syn Jožka, seznámil. Od té doby žije a
bydlí s námi.
Velice vzorně se o mě a o mého tatínka pečlivě stará. Žehlí nám
prádlo, pere, vaří nám, uklízí a já, syn Jožka, jí se vším pomáhám. A
tatínek taky.
Jmenuje se Květuška a říkám jí „tetičko“. Je to moc hodná tetička. Já,
syn Jožka, i můj tatínek, jí máme oba z celého srdce moc rádi.
„Milá tetičko, srdečně ti z celého srdce, za to že se o nás vzorně a
pečlivě staráš o mě a o mého tatínka, patří ti vřelé díky. Já syn Jožka
s tatínkem tě máme za všechno milá tetičko srdečně rádi. Přeji ti, já
syn Jožka, milá tetičko, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti a ať se ti ve
všem daří srdečně krásně a pěkně. Milá tetičko, vyprošuji si pro tebe
od Panny Marie a od pana Ježíše hodně božího požehnání, boží
ochrany, lásky a boží pomoci za dar zdraví a boží milosrdenství. Milá
tetičko, patří ti za to vše vřelé díky ode mě i od tatínka. Děkuji.“
Jožka.
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Rok 1999 u nás na zahrádce na dvorku. Zprava: Květuščin mladší syn Jiří s
manželkou Ivou a jejich dětmi Ivankou a Barunkou, tetička Květuška, tatínek.
Fotografoval: Jožka.

Rok 2015 u nás v kuchyni. Zprava: tetička Květuška, její vnučky Barunka a
Ivanka z Loštic, já syn Jožka a můj tatínek.
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Básně
(Autor: Eva Mánková)

Bílý čas
V ledném kraji vločky si hrají.
Potkala vločka vločku.
Ptá se jí: Kdy spadnem na zem
V tichém čase?
První jí odpoví: Až potkáme bílou kočku
V tajuplném čase Vánočním.

Dětský čas
Štědrý den se blíží a vločky sněhu k dětem běží.
Všude bílo je a z kopců rychlé saně letí.
Kolem sněhuláci na to hledí.
Sněhuláci celí bledí, že je zima nepovědí.
I mrazíky jim kouzlo dají, klouzačky jim udělají.
Děti radostně se smějí a vesele si užívají.
Jsou Vánoce.
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Ústí nad Orlicí
(Autor: Robert Bidmon)
Pracuji ve městě Ústi nad Orlicí jako prodavač kávy. Moje káva je tak
dobrá, že každému chutná. Chodím do práce rád a jsem velký
kamarád. Je to velké město.
Ústí nad Orlicí je okresní město v Pardubickém kraji. Leží 150
kilometrů východně od Prahy.
Byl jsem se podívat do kostela, který je moc hezký. A moc se mne líbí
morový sloup, kolem kterého jsou kytky, a čisté pracoviště a milí lidé.
Jsem hodně šťastný, že mám práci a plné srdce Rytmusu a Světlanky,
kteří mně dělají velkou radost.
Město se nachází v geomorfologickém okrsku Ústecká brázda, který
spadá do Českotřebovské vrchoviny. Nad městem, na Andrlově
chlumu (559 m n. m.), se tyčí rozhledna Stříbrná krasavice.
K významným stavbám ve městě patří zejména Roškotovo divadlo,
Hernychova vila a kostel Nanebevzetí Panny Marie. Nachází se zde
také různá sportoviště, například krytý plavecký bazén, skatepark,
aquapark, fotbalový stadion, tenisové kurty, a hustá síť cyklostezek,
cyklotras a turistických cest.

Znak města Ústí nad Orlicí
Zdroj: wikipedie.cz
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HC Dynamo Pardubice
(Autor: Miroslav Krahulec)
HC Dynamo Pardubice je hokejový klub z východočeského města
Pardubice. Byl založen v roce 1923. Od roku 1950 je pravidelným
účastníkem československé a nyní české hokejové ligy. Doposud
získal šest mistrovských titulů.
Pardubicím fandím už od dětství. Dvakrát jsem se byl podívat na
jejich domácí zápas přímo v hokejové hale. Jinak je sleduji hlavně
v televizi.
Tuto sezonu se jim sice příliš nedaří, ale doufám, že se to brzy zlepší.
Největší opory týmu jsou v současnosti Tomáš Rolinek, Petr Hubáček
a Petr Sýkora. Pardubice vychovaly řadu hráčů světové urovně.
K nejznámějším patřili Dominik Hašek a Milan Hejduk.

Znak týmu HC Dynamo Pradubice
Zdroj: http://www.hcdynamo.cz/
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Rybičky 48
(Autor: Petr Vostřel)
V roce 2002 vznikla v Kutné Hoře kapela Banánový Rybičky. Po čase
změnila své jméno, v hlasování fanoušků zvítězil název Rybičky 48.
Kapela hrála původně ve složení Kuba Ryba (basa/zpěv), Petr Lebeda
(kytara/zpěv) a Ondra Štorek (bicí zpěv). Tuto sestavu doplnil v roce
2014 kytarista Michal Brener (kytara/zpěv).
Skupina odehrála více než tisíc koncertů v Čechách i zahraničí.
Vystupovala například i jako předskokan na zahájení světového turné
legendární americké punkrockové formace The Offspring.
Kapela Rybičky 48 vydala 2 DVD, 6 studiových desek a na svém
kontě má desítky videoklipů.
Hodně se mi líbí, ale mám rád i jiné kapely, jako je třeba Slza, Jelen,
Petr Janda a Olympic.
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Zdroj: http://www.rybicky48.cz/

Mlsný kocour
(Autor: Karel Kopecký)

Jeden kocour spal,
a když potom vstal,
tak papi, papi, papi, papinkal.
Jeden kocour spal,
čí sen se mu zdál?
Když se kocour vyspal,
pěknou porci dostal,
hlavně, že si mlsy, mlsy, zamlsal.

Zdroj: hobby.idnes.cz
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Hádanky

Truhláři mě nejlíp znají, pěkné dřevo ze mne mají.
Strom.
Patří ti to, ale tvoji přátelé to používají víc než ty. Víš co to je?
Tvoje jméno.
Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté. Co to je?
Měsíc.
Čtyři rohy, žádné nohy, chaloupkou to pohne. Kdo je to?
Hlemýžď.
Dvě kukačky vedle sebe sedí, jedna druhou nevidí. Co je to?
Oči.
Vyslovíš-li moje jméno, zabiješ mě. Kdo jsem?
Ticho.
Nejraději za pecí přikrčena líhá, v očích se jí rozsvěcí, když na kořist
číhá.
Kočka.
Zdroj: http://www.hadanky.biz/
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Březová nad Svitavou
(Autor: Josef Maloň)
Březová nad Svitavou byla dříve vesnice, ale nyní je to už město. Máme
tam zdravotní středisko, lékárnu, pečovatelskou službu, kadeřnictví,
pedikúru. Je tam také rozhledna Járy Cimrmana, ukrytá v lese. V Březové
nad Svitavou máme také svazarm a koupaliště. Také je tam Městský úřad
se starostou města a s městskou policií. Hned vedle je kostel Svatého
Bartoloměje, kam já Jožka, chodím ministrovat. Mše Svatá bývá každou
neděli ráno v 9 hodin.
Hned na náměstí je základní škola. Kousek dole je hasičská zbrojnice.
Také máme na náměstí informačním centrum, knihovnu, pekárnu a
cukrárnu. Jak se jede směr na Svitavy, tak také u křižovatky máme novou
prodejnu. Část Březové nad Svitavou se jmenuje Dlouhá. Je tam sportovní
areál, mateřská škola, zahradnictví, vlaková zastávka a pár domečků. A jak
se jede dál směr Svitavy, tak tam už je Muzlov a rozbouraná kaplička
k Svatému Františku Ksaverskému, kde se každý rok v říjnu koná misijní
skautská pouť se mší svatou. Po Mši Svaté bývají soutěže pro děti, opékání
párků, posezení a bývá to všechno moc krásné. V srpnu míváme
Bartolomějskou pouť s kolotoči, se stánky a s živou kapelou. Každý rok na
první adventní neděli odpoledne v 17 hodin bývá slavnostní rozsvěcení
vánočního stromečku. Stromeček žehná a světí pan farář a má také k tomu
sváteční promluvu. V kostele svatého Bartoloměje na každou adventní
neděli bývají večer adventní koncerty. V tomto roce byly pouze dva. 11.
listopadu bývá Svatomartinský průvod z kulturního domu na náměstí. Také
při slavnostním rozsvěcení vánočního stromečku bývají na náměstí stánky
s občerstvením a se suvenýry. Bydlí se mě v Březové nad Svitavou dobře,
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je to krásné město. Poštovní směrovací číslo má 569 02. V Březové nad
Svitavou jsem a bydlím od malička.

Náměstí v Březové nad Svitavou

Kostel svatého Bartoloměje vyfocený ze školní zahrady
Zdroj: www.brezova.cz
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Pouť na Svatý Hostýn
(Autor: Robert Bidmon)
V úterý 13. 9. 2016 jsem se zúčastnil pouti na Svatý Hostýn, který
pořádala Charita Svitavy. Mně se tam moc líbilo.
Svatý Hostýn je poutní místo, kde se konají různé cesty. Je tam
obrázek Svaté rodičky a každému bych doporučil se tam podívat,
načerpat inspiraci a mít v srdci všechno v pořádku.
Svatý Hostýn je kopec v Hostýnských vrších, na kterém se nachází
významné mariánské poutní místo. Je to nejvýše položené poutní
místo na Moravě.
Najdeme tam baziliku Nanebevzetí Panny Marie, ubytovny pro
poutníky, křížovou cestu Dušana Jurkoviče, větrnou elektrárnu a
vyhlídkovou věž.
Zajímavostí je, že po Hostýně je pojmenována osada Hostyn
v Texasu.
Bylo teplo. Líbilo se mi muzeum a budu se těšit na další poutní výlet,
který Charita Svitavy každoročně pořádá.
Zdroj: www.wikipedie.cz
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ANKETA

V říjnu proběhla na Světlance anketa, ve které její účastníci
odpovídali na otázku: Jaké je váš nejkrásnější zážitek z letošního léta?
Ankety se zúčastnilo celkem 10 respondentů. Každý mohl uvést i více
zážitků.

Za nejzajímavější odpověď redakce vybrala následující dvě:
 Nejkrásnější zážitek byl, když mi přátelé uspořádali
narozeninovou oslavu. Všichni přišli, byli jsme spolu a veselí.
Cítila jsem, že mě mají moc rádi a to na tom bylo nejkrásnější.
 Rodinná dovolená v Beskydech a v horkém dni zdolání Lysé
hory na kolech. Překonala jsem sama sebe.

Další odpovědi byly: výlet do Jihlavy (do zoo, za tetou a strejdou),
koupání na koupališti, zmrzlina, výlety, příjemný pobyt v nemocnici,
Světlanka, výlet, chata, zahrada, fotbal, dovolená, čas s kamarády a
s rodinou, teplo, pobyt na táboře Zderaz, čas s lidmi, které mám rád.
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Rozhovor s Vendulou Kouřilovou
Jak dlouho na Světlance pracujete?
Na Světlance pracuji od srpna 2016.
Líbí se vám na Světlance? Co nejvíc?
Ano. Nejvíce se mi líbí, že jsou tady příjemní lidé a to jak klienti, tak
zaměstnanci.
Co byste na Světlance změnila?
Záleží, jestli by to byla možnost reálná a nebo z říše snů. Pokud by to byla
reálná možnost, tak bych ráda spojila ve více případech program seniorů a lidí
s mentálním postižením. Kdyby z říše snů, tak aby nikdo z klientů vůbec žádnou
Světlanku nepotřeboval.
Jaké jsou Vaše koníčky?
Moc ráda zpívám. Zpívám ve schole v Jevíčku. Také ráda hraji na kytaru a učím
se hrát na klavír, což je pro mě velká výzva a učí mě to trpělivosti. Velkým
koníčkem je moje zahrada, která je plná růží.
Čím jste chtěla být jako malá holčička?
Jako malá holčička jsem chtěla být tanečnicí a herečkou.
Jaké je Vaše nejoblíbenější roční období?
Nemám ráda moc velké teplo ani moc velkou zimu. Takže nejraději mám jaro a
podzim.
Máte ráda zvířata?
Zvířata mám moc ráda, ale doma máme jenom dvě morčata.
Jaká je Vaše oblíbená knížka a spisovatel?
Mám moc ráda ruské romány, ale musím mít na ně náladu a čas. A stálicí, která
mě provází životem, je Bible.
Píšete básně?
Na střední škole jsem psala básně a skládala písně. Ale teď už jsem dlouho nic
nenapsala, což mě mrzí. Ale poezii mám moc ráda, myslím si, že mám
poetickou duši.
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Pěstujete nějaké bylinky?
Na zahrádce mám dobromysl, mateřídoušku, mátu... Semení se mi tam divizna a
také sléz. Bylinky hezky pasují do venkovské zahrádky, hodí se mi k růžím.
Malujete ráda obrazy?
Můj tatínek je malíř. Pracuje jako restaurátor, má výtvarné nadání, ale já jsem ho
po něm moc nezdědila. Ale výtvarné umění mám ráda.
Jaké je Vaše oblíbené jídlo a pití?
Miluji černou kávu. Mám moc ráda banány a čokoládu.
Sportujete ráda?
(smích) To jste mě nachytal. Moc ne, měla bych víc.
Na jaký sport se ráda díváte v televizi?
Přiznám se, že na sport se moc nedívám, ale ráda mám krasobruslení a hokej.
Čím byste pohostila u sebe doma návštěvu ze Světlanky?
Záleží, jestli byste přišli v zimě nebo v létě.
Tak někde uprostřed.
(smích) Nabídla bych vám domácí lipový čaj s medem od našeho dědečka, nebo
bezovou šťávu, co jsem vyrobila. A asi bych připravila chlebíčky.
V jakém Vašem oblíbeném filmu byste chtěla hrát?
(smích) Ve filmu Barevný závoj, protože by v něm byl mým partnerem můj
oblíbený herec Edward Norton. Děj filmu se odehrává ve 30. letech, je tam
krásné oblečení a nádherná čínská příroda.
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Jakou máte ráda hudbu?
Miluji klasickou hudbu. Nejvíce klavírní věci od pana Bacha nebo Mozartovo
Requiem. Potom mám ráda starý swing a jazz. Z novější hudby takový funky
jazz.
Cestujete ráda?
Ráda, ale málo, protože nemám moc času a za to spoustu povinností.
Kde jste byla nejdál?
Nejdál jsem byla ve Španělsku. V Santiagu de Compostela. Nejkrásnější na tom
bylo, že jsem z toho ušla 1000 km pěšky. Byla jsem až na mysu Finisterre,
takzvaném konci světa. Než Kolumbus objevil Ameriku, tak si lidé mysleli, že
tam končí svět.
Co byste udělala, kdybyste vyhrála osm milionů korun?
No tak to by bylo úžasné, to by se hodilo (smích). Určitě bych koupila byt svojí
sestře Madlence, aby nemusela být pořád na podnájmech. A také bych podpořila
nějakou charitativní organizaci, nějaký hezký projekt.
Jaký je Váš životní cíl?
Žít tak, aby lidé kolem mě mohli mít v životě radost. A abych jednou mohla
přijít k Pánu Bohu a podívat se mu do očí.
Máte nějaké životní moudro?
Milosrdenství je víc než zákon a láska překrývá každé přestoupení.
S kým ze Světlanky byste udělala rozhovor?
Chtěla bych si udělat čas na každého a takhle hezky si s ním popovídat. Doufám,
že se mi to podaří.
Pro koho ze Světlanky byste ušila šaty?
Pro Sněhurku (činčila – pozn. redakce), protože by jí určitě slušely. Nějaké
hezké, růžové. To tam nepište. (smích)
Děkuji za rozhovor.
A ještě jste se mě nezeptal, kdo je moje životní láska?
Ano?
Moje životní láska jsou moji tři úžasní synové.
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Recept
(Autor: Janka Bednářová)
Řezy z mascarpone
Těsto: 3 vejce, 10 dkg moučkového cukru, 10 dkg mouky, 1 dcl oleje,
½ prášku do pečiva, 2 polévkové lžíce kakaa.
Krém: 60 ml smetany ke šlehání, 500 g mascarpone, 2 vanilkové
cukry, 2 lžíce moučkového cukru, 1 ztužovač.
Přísady: rum, cukr, piškoty, šťáva z ananasového kompotu.
Postup:
Upéct piškot – vychladit. Do misky nalít smetanu, cukr, mascarpone a
ztužovač – vyšlehat do hladka. Piškot pocákat rumem a potřít slabou
vrstvou krému. Na něj naskládat piškoty namočené v ananasovém
kompotu. Na piškoty rozetřít zbylý krém a nechat vychladit. Před
podáváním posypat kakaem.

Marokánky
Za stálého míchání svaříme 2,5 dcl smetany na šlehání, 160 g
moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, 50 g polohrubé mouky. Do
vychladlé směsi vmícháme 160 g drcených ořechů, 160 g
kandovaného ovoce a rozinky. Na pečící papír tvarujeme placičky
(ruce namáčet ve studené vodě). Pečeme a vychlazené potíráme na
spodní straně čokoládou.
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