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Vážení a milí čtenáři Zpravodaje Korýtko!

Mgr. Petr Chlebovský, šéfredaktor
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Tak tu máme zase březen. První jarní měsíc tohoto roku. V únoru
nás potrápil silný vítr, který dostal pěkné jméno Sabine. Na mnoha
místech v České republice způsobil škody různého druhu.
V březnu slavíme mezinárodní den žen. Každého osmého dne
tohoto měsíce vzdáváme hold našim manželkám, matkám, sestrám,
dcerám a dalším ženám. Pamatujeme na ně kytičkou a malým
dárečkem. Ženy jsou důležitými partnerkami mužů, bez nichž se
neobejdou.
Na březen také připadá smutné výročí německé okupace
Československa. Před 81 lety v noci ze čtrnáctého na patnáctého
března obsadila hitlerovská vojska Československo. Okupace trvala
6 let.
Vážení čtenáři a čtenářky Zpravodaje Korýtko přeji Vám vše dobré.



Informace ke koronaviru pro všechny obyvatele Domova 
Korýtko

Vážená paní, vážený pane,

chtěl bych Vás touto cestou informovat o preventivních
opatřeních, která jsme byli nuceni přijmout ve spojitosti
s šířením koronaviru COVID-19.

V rámci preventivních opatření byli všichni zaměstnanci
seznámeni se základními pravidly bezpečného a zodpovědného
chování a způsoby, jak se při případném podezření na nákazu
chovat. Od 4. 3. 2020 až do odvolání platí zákaz návštěv
rodinných příslušníků a omezení pohybu cizích osob v zařízení.
Návštěva Vám však může zanechat na recepci balíček, který Vám
bude bezodkladně předán. Byly zrušeny také všechny plánované
akce a aktivity související s pronájmy prostor domova a dochází k
omezení společných aktivit pro větší počet klientů. Chápu, že
zákaz návštěv Vašich blízkých a omezení aktivit se Vás velmi
osobně dotýká, ale činíme tak pro Vaši bezpečnost.

Další opatření spočívají v povinnosti dezinfekce rukou pro
všechny osoby vstupující do objektu. Personál byl poučen
o dodržování správné hygieny a postupu mytí rukou. Tímto jsem
chtěl požádat i Vás, obyvatele domova, o zvýšenou hygienu
rukou, zejména před jídlem a také v průběhu dne. Je kladen
větší důraz na kontrolu úklidových prací a dezinfekci povrchů,
klik a madel.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Informace ke koronaviru pro všechny obyvatele Domova 
Korýtko

Žádám Vás také o zvážení jakéhokoliv Vašeho pobytu mimo
objekt Domova, návštěv obchodů a veřejných prostor. Byl
ustanoven krizový štáb pro případ nařízení karantény v našem
zařízení nebo jiných krizových situací a máme připraven plán
krizových opatření v souvislosti s rozšířením koronaviru.

Rozsah přijatých opatření se v průběhu času může změnit podle
toho, jak se bude měnit doporučení dotčených institucí, jako je
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Zdravotní
ústav v Ostravě, Ministerstvo zdravotnictví ČR nebo z rozhodnutí
zřizovatele.

Věřím, že tuto náročnou situaci zvládneme.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Mgr. Jan Seidler - ředitel



„Valentýnský koncert“

Den před svátkem sv. Valentýna ve čtvrtek 13. 2. 2020
odpoledne proběhl ve vestibulu domova „Valentýnský koncert“.
Zahrát a zazpívat nám přišli pánové ze skupiny ART FLOWER
SENIOR pan Bob Stebnický a pan Zoltán Kováč, který hrál také na
saxofon a klávesy. Pánové zahráli a zazpívali písně z repertoáru
Andrea Bocelliho – Conte Partiro, Besame Mucho, Luciana
Pavarotti – O sole mio, Elvise Presleyho – My way, Celine Dion –
You my self a také písně Karla Gotta jako Lady Carneval a další.
Podle usměvavých tváří uživatelů můžeme soudit, že se jim
koncert líbil.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Mgr. Šárka Menšíková



Sladké valentýnské pokušení

V pátek na sv. Valentýna klienti
domova se zvláštním režimem z
C4 vzali tuto oslavu všech
zamilovaných velmi netradičně.
Kdo chtěl, tak se zapojil do
výroby sladkého valentýnského
pokušení - tiramisu. Kouzlo
všemu dala dekorace –
růžových valentýnských srdíček.
Všem tato dobrota velmi
chutnala a už se těší na další
sladké pokušení.

Z DOMOVA KORÝTKO
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PhDr. Rostislav Mrlina



Recepty z domácího ranečku

Z DOMOVA KORÝTKO
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Recepty z domácího ranečku, to je nový projekt Aleny
Klímkové, který se snaží mapovat Českou republiku podle
místních receptů. Jednotlivé recepty najdete online na
webových stránkách www.kopra.cz, ovšem cílem je vydání
papírové kuchařky. Paní Klímková se na nás obrátila se
žádosti, jestli bychom jí s hledáním nepomohli.
Napadá-li Vás nějaký místní nebo tradiční recept, ozvěte se
jí, prosím.

Kontakt je: 
Alena Klímková

Národní obrany 789/49, 160 00 Praha 6
tel.: 607 635 565 

e-mail: alena.klimkova@kopra.cz 



Ples Domova Korýtko

Ve čtvrtek 20. 2. 2020 od šesté hodiny večerní do deváté hodiny
se v kulturní místnosti a vestibulu Domova Korýtko konal ples,
kterého se zúčastnilo kolem šedesáti uživatelů, také jejich
rodinní příslušníci, známí a zaměstnanci. K tanci a poslechu nám
hrála, stejně jako loni, skupina EvyBand, která zahrála známé
hity jako „Toulavý džíny“ , „Nebe, peklo, ráj“ od Věry Špinarové,
„Zrcadlo“, „Stín katedrál“ od Petra Muka, „Jen se hádej“ od Karla
Gotta, „Jsi můj pán“ od Lucie Bíle a spoustu dalších. Vystoupit
nám přišly děti z taneční školy „Happy day Dance“, které
vystoupily v několika vstupech. Pro všechny jsme měli
nachystanou bohatou tombolu. Všichni si mohli pochutnat na
chlebíčkách, dezertu, pití či kávě. Nakonec přišla potěšit hlavně
pány tanečnice „Pamela“, která sklidila obdiv i u dam. Troufám si
říct, že to byl nádherný večer. Děkuji všem zaměstnancům, kteří
přispěli dárkem do tomboly, děkuji za sponzorský dar místnímu
bistru paní Věře Kuncové a kadeřnici paní Štěpánce Kӧrnerové.
Rovněž moc děkuji všem, kteří s přípravou plesu a s hladkým
průběhem plesu pomohli. Poděkování také patří uživatelům, že
se akce zúčastnili.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Mgr. Šárka Menšíková



Pečení na „Vepřové hody“ – oddělení C2

V době příprav jsme se domluvili, že každé „patro“ upeče něco
sladkého na sobotní „Vepřové hody“. Na oddělení C2 jsme se
domluvili, že upečeme mramorovou bábovku a tvarohové řezy.
V pátek 21. 2. 2020 dopoledne jsme se pustily do díla. Myslím,
že se nám dobroty povedly a taky na druhý den moc chutnaly.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Mgr. Šárka Menšíková



Pečení na „Vepřové hody“ – oddělení C3

Co nesmí chybět na žádné zabíjačce? Samozřejmě něco
sladkého. Stejně jako všichni na ostatních patrech jsme se proto
rozhodli, že na naše „Vepřové hody“ také něco upečeme. U nás
na C3 vyhrál jablečný štrůdl a povidlové Honzovy buchty. Bylo
úžasné sledovat, jak se všem vybavil jejich oblíbený recept, který
se vždy lišil nějakými přísadami nebo alespoň postupem.
Výsledek se všem líbil a v sobotu na Vepřových hodech si,
doufáme, všichni pochutnali.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Mgr. Petra Pavelková



Ráno – „Vepřové hody“

V sobotu 22. 2. 2020 jsme měli možnost si na svém „patře“
usmažit škvarky. Vůně se nesla celým domovem. Uživatelé
pomáhali se škvařením sádla, u toho snídali a sledovali pohádky.
Od rána koštovali slivovici, aby jim pak nebylo zle z toho
mastného. Každý na pokoji dostal trochu škvarků s chlebem a
kousek zákusku. Bylo to takové pohodové ráno, bez zvonění
telefonů, které jsme si mohli s uživateli na patře užít a pak jsme
se již i s upečenými dobrotami přesunuli na „Vepřové hody“ do
dolních dílen, kde se již od rána pilně pracovalo.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Mgr. Šárka Menšíková



„Vepřové hody“ 22. 2. 2020 

V sobotu 22. února od časných ranních hodin probíhaly přípravy
na tradiční vepřové hody, kdy nás přivítal pan ředitel a popřál
všem ať se dnešní den vydaří.
Bylo třeba hned brzy ráno venku zatopit pod kotli, aby se co
nejdříve dalo vařit maso do výrobků.
I personál domova pojal vepřové hody svědomitě a hodil se do
gala.
Na začátku všechny zúčastněné čekal lahodný grog, studené
pivo, domácí slivovice a domácí buchty napečené uživateli
z jednotlivých pater.
Maso se rozporcovalo pány řezníky a začalo se zpracovávat.
Pomohli i samotní uživatelé služby. Klienti mohli v průběhu
celého dne nasávat různé vůně, jako např. smažené cibulky,
česneku, koření, škvařené sádlo. Jako další vůně z kotle, ve
kterém se vařilo maso.
Pod vedením pánu řezníku to odsýpalo.
Stoly zaplnily nejrůznější vepřové speciality. Návštěvníci mohli
ochutnat škvarky na domácím chlebu, svíčkovou sekanou,
tlačenku, jitrnice, jelita.
V odpoledních hodinách k nám zavítala živá hudba a my si rádi
zazpívali. Vepřové hody jsme u nás měli poprvé a všichni jsme si
to náramně užili.
Snažili jsme se o vyvolání vzpomínek na dobou minulou, kdy
vepřové hody byly součástí života lidí na vesnici.
Už se moc těšíme na další povedené vepřové hody.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Bc. Renáta Augustínová, DiS.
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Trojčata - Ostrava

Pořádně unavená a hned třikrát šťastná je maminka (32)
z Ostravy. Na svět přivedla zdravá trojčátka, dvě holčičky a kluka!
Anička, Zuzanka a Mireček se podívali na svět ve středu
dopoledne ve Fakultní nemocnici Ostrava. „Narodili se už ve 30.
týdnu, což je ale u trojčat obvyklé. Jsou v péči odborníků
z Oddělení neonatologie,“ uvedla Iva Piskalová z Fakultní
nemocnice v Ostravě.
Žena, jež pracuje jako zdravotní sestra v jiné nemocnici, je tak už
pětinásobnou maminkou. Na nové sourozence čekají doma
Adélka a Barunka. „Velká gratulace, ať jsou všichni zdraví a
rodičům pevné nervy… No, bude to hukot,“ zněl jeden z mnoha
vzkazů na sociálních sítích.

Zdroj: https://www.blesk.cz/clanek/regiony-
ostrava/635400/doma-bude-hukot-mame-dvou-deti-32-

se-ted-narodila-trojcata.html

Z DOMOVA KORÝTKO
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Mgr. Šárka Menšíková



Tomáš Garigue Masaryk

V sobotu 7. 3. 2020 jsme vzpomněli 170 let od narození T. G.
Masaryka. Tomáš Garrigue Masaryk byl státník, politik, filozof a
pedagog, první prezident Československé republiky. Za jeho
zásluhy o stát mu parlament udělil titul „Prezident Osvoboditel“
a celkem sedmnáctkrát byl navržen na Nobelovu cenu míru.
Tomáš Garrigue Masaryk, v letech 1918 až 1935 první prezident
Československa, začal do Lán jako hlava státu jezdit od roku
1920. Tamní zámek byl vybrán jako letní sídlo prezidenta
Československé republiky už v roce 1919. Masaryk zemřel na
lánském zámku 14. září 1937 ve věku 87 let. Bylo to skoro dva
roky poté, co na prezidentský úřad ze zdravotních důvodů
abdikoval. V Lánech je pohřben, stejně jako jeho manželka
Charlotta, syn Jan a dcera Alice.

Zdroj: https://www.google.cz/search?q=tom%C3%A1%C5%

https://www.panovnici.cz/tomas-garrigue-masaryk#cv

Z DOMOVA KORÝTKO
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Mgr. Šárka Menšíková



Zážitkový týden

Ve čtvrtek 20. února jsme se nemohli dočkat večera. Od rána
jsme se těšili na ples, který se uskutečnil v kulturní místnosti
našeho domova. Krásná výzdoba, výborně hrající hudba,
tombola v níž vyhráli pěkné ceny úplně všichni. Líbilo se nám i
vystoupení dětí z taneční školy a na závěr tanečnice Pamela.
Zatančili jsme si, ochutnali připravené občerstvení .

Hned po plese jsme se dali do pečení na sobotní vepřové
hody. Upekli jsem buchtu s ovocem a posypkou a aby nebylo
všechno sladké ,přidali jsme tyčinky z listového těsta..

Z DOMOVA KORÝTKO
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Bc. Anna Fischerová



Vepřové hody

V sobotu 22.2.2020 dopoledne voněla na patře C4 čerstvě
nakrájená cibulka, škvařené sádlo a o pár pater níže,
v prostorách dolních dílen, voněla vynikající sekaná se
svíčkovou, domácí chleba, jitrnice a jelítka. Mnozí si vzpomněli
na svá mladá léta, kdy se na vesnicích zabíjelo prase snad
v každé domácnosti. Na stolech byly vepřové pochoutky a
každý mohl ochutnat, na co měl chuť. Byl to pro nás mimořádný
kulinářský zážitek.
Uživatelé C4 děkují panu řediteli za zprostředkování a organizaci
těchto pro nás vzácných vzpomínkových zážitků.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Bc. Anna Fischerová



Národní divadlo Moravskoslezské

Národní divadlo Moravskoslezské bylo založeno v roce 1919, má
sídlo v Ostravě a je největším a nejstarším profesionálním
divadlem v Moravskoslezském kraji a zároveň největší kulturní
institucí zřizovanou statutárním městem Ostrava. Jako jediné na
Moravě má divadlo čtyři umělecké soubory – operu, činohru,
balet a operetu/muzikál, které hrají pravidelně na třech stálých
scénách: v divadle Antonína Dvořáka, Divadle Jiřího Myrona a
Divadle „12“.

DIVADLO ANTONÍNA DVOŘÁKA
Název Divadlo Antonína Dvořáka nese budova Městského
divadla od roku 1990. Je domovskou scénou operního,
činoherního a baletního souboru Národního divadla
moravskoslezského a jeho hlediště pojme 517 diváků.

DIVADLO JIŘÍHO MYRONA
Divadlo Jiřího Myrona patří k největším divadelním scénám v
republice. DJM je domovskou scénou souboru
operety/muzikálu, účinkuje zde rovněž činoherní a baletní
soubor. Hlediště disponuje kapacitou 623 diváků.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Národní divadlo Moravskoslezské

DIVADLO „12“
Divadlo „12“ [Divadlo dvanáctka] je komorní scéna NDM, která
se nachází na ulici Čs. legií 12 v Ostravě, je místem pro aktivity a
další experimentální divadelní projekty na pomezí žánrů;
hlediště pojme 60 diváků.

Zdroj: https://www.ndm.cz/cz/

Z DOMOVA KORÝTKO
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Jana Neoralová, DiS.



Výroba přání k narozeninám

Protože jedna naše uživatelka na oddělení C2 oslaví v příštím
týdnu kulaté narozeniny a to doslova kulaté, protože oslaví
rovnou 100, rozhodli jsme se, že jí s uživatelkami na patře
vyrobíme přáníčko, které musí být pěkně barevné, aby upoutalo
pozornost.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Mgr. Šárka Menšíková



Hemenex se šunkou a sýrem

Při škvaření sádla na akci „Vepřové hody“, dostali uživatelé
nápad, že bychom si mohli na snídani udělat hemenex. Nakoupili
jsme vajíčka, šunku a sýr a pustili se do vaření. Někdo krájel
šunku a sýr, někdo rozklepával vajíčka do hrníčku, solil a pepřil a
někdo smažil. Celkem jsme usmažili hemenex pro patnáct
uživatelů, celkově z třiceti vajíček. Někdo posnídal ve
společenské místnosti a někdo si to v klidu snědl na pokoji.
Důležité je, že všem chutnalo.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Mgr. Šárka Menšíková



Dámský klub na středisku B2

Z DOMOVA KORÝTKO
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Mgr. Radka Fürstová, DiS.

Pro uživatelky jsme založili nový zkrášlovací Dámský salón.
Chceme se setkávat 1x měsíčně a pečovat o svou ženskou krásu.
Tentokrát si mohly uživatelky vyzkoušet péči o nohy, nalakovat si
nehty a užít si pleťovou masku. Všem přítomným 12 - ti dámám
se to moc líbilo.



Cvičení s dětmi

V pátek 28. 2. 2020 jsme pozvali na naše cvičení děti z MŠ
Šeříkova. Děti přišly s dobrou náladu a svým úsměvem ihned
rozveselili také naše seniory. Děti jsme usadili mezi uživatelé tak,
aby poté mohli tvořit dvojice a úzce spolupracovat. Na začátku
jsme se společně rozcvičili a následně mohla začít zábava. Ke
cvičení používali overball, barevné stuhy a „padák“. Cvičení jsme
přizpůsobili tak, aby to děti bavilo, ale zároveň, aby se naši
senioři u toho i procvičili. Uživatelé tak házeli na koš, který jim
tvořily děti, házeli si vzájemně míček, kreslili ve vzduchu obrazce
pomocí stuhy, snažili se pomocí „padáku“ držet míček tak, aby
jim z něj nevypadl a na závěr se vzájemně masírovali malými
míčky. Na konci cvičení byli senioři i děti veselí a děti se loučily
se slovy: „Kdy můžeme zase přijet a co budeme dělat?“

Z DOMOVA KORÝTKO
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Mgr. Petra Pavelková



Odpoledne plné vzpomínek

Každý člověk má svůj jedinečný příběh života. A protože nás
příběhy našich uživatelů zajímají, strávili jsme naše nedělní
odpoledne tím, že jsme se společně vrátili do jejich dětství,
mládí i dospělosti. Společně jsme prožívali to, co oni už jednou
prožili.
Každý z uživatelů si přinesl své rodinné fotografie. Ty jsme si
prohlíželi, povídali jsme si a dokonce jsme se i zasmáli.

„Vzpomínky jsou velmi důležité,
protože někdy jsou to jediné,

co máme“.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Mgr. Lenka Kokešová



Mezinárodní den žen

Mezinárodní den žen, který většina z nás zná pod zkratkou MDŽ
vznikl díky stávce švadlen roku 1908. Právě švadleny z New Yorku
stávkovali za zlepšení životních podmínek. Cílem tohoto boje
bylo získání volebního práva pro ženy, následoval boj za
rovnoprávnost a spravedlnost a samozřejmě mír. V průběhu
dějin se oslavy měnily, v živé paměti máme například
socialistickou propagandu a nezapomenutelné karafiáty, ručníky,
chlebíčky apod.. Tento den protestují např. feministky dodnes.
V mnoha rodinách v ČR se MDŽ slaví do dnešní doby, přestože
od roku 1990 není MDŽ oficiálním svátkem.

Zdroj: http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-
dny/mezinarodni-den-zen-20/

Letos jsme sice museli zrušit plánovanou akci k MDŽ, ale naše
ženy dostaly od pana ředitele krásnou kytičku.

Z DOMOVA KORÝTKO

26.

Mgr. Šárka Menšíková



Jarní dekorace

Protože se blíží jaro, začali jsme pracovat na výrobě jarních
dekorací. Dekorace budou umístěny na náš strom čtyř ročních
období. U práce jsme společně ochutnávali dobroty
z vepřových hodů, pili jsme kávu a poslouchali staré hity
z gramofonu.

Jak nám šla práce od ruky, posuďte z fotek.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Bc. Anna Fischerová



Nezbedný kluk

Tento příběh se odehrál v polovině šedesátých let minulého
století. Před časem postavili nádhernou školu. Byla to na
tehdejší dobu moderní budova vybavená například speciální
třídou pro výuku jazyků nebo také nádhernými dílnami pro
polytechnickou výuku žáků. Zkrátka a dobře byla to moderní
školachování. Jeho tatínkovi to dělalo starosti, protože chtěl
dostat Karla na střední školu.
Když bylo Kájovi patnáct let, začal krást. Skončil za to
v polepšovně. Chudák na úrovni. Rodiče se snažili, aby právě
jejich děti se v této škole vzdělávali.
Chodil tam i Karel, nezbedný kluk s nímž byly problémy již od
první třídy. Neučil se, soustavně zapomínal psát domácí úkoly,
které se potom snažil napsat ve škole. Pral se se spolužáky,
spolužačky tahal za vlasy, v pubertě je dokonce obtěžoval a tak
dále. Není proto divu, že dostával snížené známky
z maminka z toho dostala mozkovou mrtvici a zkrátka a dobře
zemřela. Karel zůstal na krku tátovi. Tatínek se jednou tak rozčílil,
že Káju praštil paličkou na maso a tím ho přizabil. Samozřejmě
ho za to zavřeli do vězení, takže se dostal tam, kde původně měl
skončit Karel. Vychovat děti je někdy velmi složitý problém.

POVÍDKA K ZAMYŠLENÍ

28.

Mgr. Petr Chlebovský, šéfredaktor



HISTORIE A SOUČASNOST

Nezapomenutá Ostrava
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Zdroj: https://www.google.com/

1.

2.

3.

Poznali jste místa na fotografiích? Správné odpovědi naleznete 
v závěru.

Mgr. Lenka Kokešová



KVÍZ

30.

Řešení najdete na poslední straně tohoto Zpravodaje

Mgr. Lenka Kokešová

Doplňte křestní jméno herce

Skrývačky

1. ZÁZVORKOVÁ …………………

2. HAAS ……………………………...

3. RŮŽIČKOVÁ ……………………..

4. BENEŠ ……………………………..

5. GOLLOVÁ …………………………

6. KOPECKÝ …………………….……

7. BOHDALOVÁ ……………………

8. NEZVAL …………………………...

Najděte ve větě ukrytý název stromu:

1. HLEDALI HOUBY V OKOLÍ PASEKY.

2. UŽ BUDU BRZY PŘIPRAVEN.

3. SESTRA MĚLA NA TOMTO ZUBU KAZ.

4. POKOPETE MI TO POLE, NEBO NEPOKOPETE MI TO POLE?

5. NACHÁZELI SE PRÁVĚ V ÚDOLÍ SKALNATÝCH HOR.

6. VEM ZA TO TÁHLO, HANO!

7. URČITĚ BUDE TA ÚLOHA BRZY HOTOVÁ.

9. JANŽUROVÁ ……………….……

10. HRZÁN ……………………….……

11. BAAROVÁ …………….……...….

12. VOSKOVEC ………….……...…..

13. VÍTOVÁ ……………………....…..

14. SOMR ……………………..…..….

15. JIRÁSKOVÁ ……………..…..…..

16. MENŠÍK ……………………….….

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiuq-KiwsHdAhUF6KQKHc6GC6AQjRx6BAgBEAU&url=https://cs.wikipedia.org/wiki/Socialistick%C3%BD_svaz_ml%C3%A1de%C5%BEe&psig=AOvVaw186KcnPf09vtoKq0vddpEt&ust=1537255761353731
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiuq-KiwsHdAhUF6KQKHc6GC6AQjRx6BAgBEAU&url=https://cs.wikipedia.org/wiki/Socialistick%C3%BD_svaz_ml%C3%A1de%C5%BEe&psig=AOvVaw186KcnPf09vtoKq0vddpEt&ust=1537255761353731


Šéfredaktor: Mgr. Petr Chlebovský
Grafická úprava, editace, příspěvky: tým pracovníků
Fotografie z Domova Korýtko: zaměstnanci Domova Korýtko

ZÁVĚR A ŘEŠENÍ

Řešení:

Doplňte křestní jméno herce

Nezapomenutá Ostrava

1. STELLA
2. HUGO
3. HELENA
4. SVATOPLUK
5. NATAŠA
6. MILOŠ
7. JIŘINA
8. GUSTAV

Skrývačky

1. LÍPA
2. DUB
3. BUK
4. TOPOL
5. LÍSKA
6. HLOH
7. HABR

1. ZÁBŘEŽSKÝ ZÁMEK
2. MOST MILOŠE SÝKORY
3. KAROLINA
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9.   IVA
10. JIŘÍ
11. LÍDA
12. JIŘÍ
13. HANA
14. JOSEF
15. JIŘINA
16. VLADIMÍR


