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Výstava orchidejí v Č. Budějovicích
20 února jsme navštívili úžasnou výstavu orchidejí,
sukulentů, exotických rostlin a hmyzu. Jihočeské
muzeum ČB uspořádalo výstavu díky Českému svazu
zahrádkářů
„Orchidea“
a
botanické
zahradě
Zemědělské
školy v Táboře.
Páni, to byla
paráda, pastva
pro oči a naše
nosy.
Málem
jsme se nechali
nachytat
na
umělé orchideji.

Zdravá výživa z Extruda Bečice

LISTY
TEPLO BAREV – hlubocká výstava pokračuje
Tomášovi se za dobu malování v Anežce podařilo
namalovat
desítky
krásných obrazů. Aby
tohle bohatství nezůstalo
pastvou pro oči jenom
v Anežce,
uspořádali
Tomášovi
rodiče
ve
spolupráci s panem Píšou
z KC Panorama Hluboká nad
Vltavou, jeho první autorskou
výstavu.
Nejdříve
proběhla
vernisáž,
kterou
navštívila
spousta lidí. Pro velký zájem
jsme navštívili výstavu ještě
jednou 26. února, abychom si
v klidu
prošli
s autorem
jednotlivé obrazy a udělali
rozhovor pro naše rádio. (red)

Klidné vody sociálních služeb Domova sv. Anežky Vystoupení Živelné pohromy
rozčeřila
v závěru
února
nevídaná
návštěva Velmi zajímavým zpestřením života v Domově sv.
kulinářských mistrů z Extruda Bečice. Pod vedením Anežky bylo vystoupení našeho hudebního tělesa
zkušených kuchařů jsme se seznámili s novinkami na
Živelná
trhu zdravých potravin. Jejich základem jsou jídla
pohroma
připravená z cizrny, pohanky nebo jáhel. Pro toho, kdo
v Českém
by ohrnoval nos, máme jasnou zprávu: všechno chutná
rozhlase
na výbornou! Abychom to neměli zadarmo, tak se do
v Českých
vaření zapojil, kdo mohl. To bylo rukou. Kupříkladu
Budějovicích
takový Vítek Zákostelecký nechtěl zůstat pozadu a
na vernisáži
sám také připravil jednu dobrotu - nakrájené cibulové
Volného
kroužky v pikantním těstíčku. Vítku, smekáme! Bečičtí
sdružení
tak mají zdatnou konkurenci přímo v obci.
umělců
Jižních Čech.
Návštěvy a exkurze
Účast našich
O jarních prázdninách se za námi přišli podívat děti uživatelů byla velmi hojná, zvláště s ohledem na
z příměstského tábora DDM v Týně nad Vltavou. početnost „Fan klubu“ Živelné pohromy, který nás
Koukali, kolik toho tady máme, co všechno děláme a podpořil v novém a zajímavém projektu. Výtěžek
jak jsme šikovní. Na závěr nám nakreslili, co se jim z prodeje vystavených obrazů bude věnován ve
tady líbilo.
prospěch centra Arpida.
Do Domova
sv. Anežky Děkujeme za
také přijela pozvání
na návštěvu společnosti
třída GEFOS, která
studentů a celou akci
studentek zaštiťuje a též
z VOŠ ARPIDĚ
Prachatice. přejeme mnoho
Představili úspěchů v péči o
jsme jim naší postižené
společnost, spoluobčany.
sociální
služby
a
jednotlivé dílny. V PO-TISKU se jich ujala Lenka a
Čihovické listy jsou informačním materiálem z Domova sv. Anežky o.p.s. za jejich
veškeré detaily jim podrobně vysvětlila.
obsah odpovídá a redakci každého vydání vede ředitel Domova sv. Anežky o.p.s.
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