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ÚVODEM

Vážení a milí čtenáři Zpravodaje Korýtko!
Máme za sebou jeden z nejteplejších únorů. Začala válka na
Ukrajině s nepředvídatelnými následky. Tuhle válku nikdo nechtěl.
Válka je vždycky těžká věc. Přináší utrpení zejména civilistům. Válka
na Ukrajině poněkud potlačila do pozadí onemocnění Covid-19.
Nevyřešilo se nic. Problémy zůstávají a přidávají se další. Čeká nás
také stěhování do náhradních prostor.
Vážení čtenáři, přesto vám přeji hodně pohody a mír v duši.
Mgr. Petr Chlebovský,
šéfredaktor Zpravodaje Korýtko
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Z DOMOVA KORÝTKO

Přípravy na rekonstrukci
Domov ve spolupráci se zřizovatelem i nadále pokračuje
v přípravách na celkovou rekonstrukci objektu.
Postupně dochází ke snižování počtu klientů. K 25. 2. 2022
poskytoval domov své služby 161 klientům. Došlo tedy ke snížení
oproti původní kapacitě o 96 míst. Největší počet klientů se
stěhoval do Domova Čujkovova a Domova Sluníčko, následují
Domov Slunečnice, Magnolie, Ledax a Havířov. Někteří klienti se
s podporou rodiny a pečovatelské služby vrátili do původního
domácího prostředí. Plánovaná cílová kapacita v náhradních
prostorách činí 144 míst, 104 v objektu Barevný svět a 40
v objektu Na Liščině. Děkuji všem zaměstnancům, kteří klientům
poskytují při výběru domova i při stěhování podporu.
I nadále probíhají jednání s organizací Čtyřlístek – centrum pro
osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková
organizace, o zajištění provozu v náhradních prostorách
(kuchyně, prádelna, propojení softwarů, apod.). Dochází
k upřesňování procesů tak, aby byly služby plynule zajištěny.
Dne 10. 2. 2022 byly vyhlášeny výsledky veřejné zakázky a
oslovena vítězná firma pro realizaci stavebních úprav
v náhradních prostorách organizace Čtyřlístek. Následně poběží
lhůta pro podání námitek proti výsledku veřejné zakázky. Pokud
vše proběhne bez připomínek, tak od 1. 3. 2022 by měla firma
zahájit
realizaci
těchto
stavebních
prací
(posílení
elektroinstalace, bezbariérovost sociálních zařízení, protipožární
dveře, lakýrnické práce, výmalba objektu, datové sítě apod.).
Doba realizace je odhadována na 2-3 měsíce a poté, co splníme
všechny podmínky dozorujících institucí (KHS MSK se sídlem
v Ostravě, HZS MSK, KÚ MSK), může být zahájeno stěhování
našich klientů a veškerého vybavení objektu Domova Korýtko do
upravených náhradních prostor.
Jan Seidler - ředitel
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Z DOMOVA KORÝTKO

Změna úhrad od 1.3.2022
Vážení uživatelé služeb, rodinní příslušníci,
od 1. 3. 2022 dochází ke změnám úhrad. Změnou úhrad reaguje
domov na zvýšené náklady za energie a na aktualizaci vyhlášky č.
505/2006 Sb., vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Jak se úhrady mění?
• úhrady se zvyšují o 25,- Kč na den (12,- Kč na ubytování, 13,Kč na stravu)
• dochází ke změně úhrad za 2. večeře (8,- Kč)
• dochází ke změně cen tzv. „fakultativní služby“ – obstarávání
osobních záležitostí s klientem s využitím osobního
automobilu domova“ (nově 50,- Kč nástupní sazba + 8,- Kč za
ujetý kilometr)
• došlo ke zrušení „fakultativní služby“ „Telefonování
z recepce“
• s ohledem na přípravy stěhování je nově stanovena úhrada i
za 3 lůžkové pokoje
• byla zrušena úhrada tzv. ½ porce – případná nutriční
podpora bude řešena nutriční terapeutkou s klientem,
nutriční poradnou a rodinnými příslušníky
Změnu úhrad od 1. 3. 2022 projednávají s klienty sociální
pracovnice.

Při stěhování do náhradních prostor budou následně s klienty
projednávány nové smlouvy o poskytnutí sociální služby a dojde
také k další aktualizaci sazebníku úhrad.
Kristýna Slaná
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Opatření k zamezení šíření nákazy
Vážení uživatelé služeb, rodinní příslušníci,
uvědomujeme si, že řada opatření, která byla přijata
v souvislosti s pandemií covid-19 byla velmi nepříjemná a
omezující. Všichni se těšíme na dny, kdy tato opatření pominou.
V současné době pro sociální služby platí tato pravidla:
• pohybovat se ve vnitřních prostorech s předepsanými
ochrannými prostředky dýchacích cest (tj. respirátory) –
povinnost platí pro zaměstnance a návštěvy
• pro zaměstnance a uživatele služeb platí povinnost
podstoupit 1x za 7 dní vyšetření na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2, s výjimkou osob, které:
o vzhledem k povaze své práce se nesetkávají s jinými
osobami, nebo nevykonávají práci na pracovišti
o absolvovaly nejdéle před 72 hodinami vyšetření s
negativním výsledkem
o byly
očkovány
proti
onemocnění
covid-19;
od dokončeného očkovacího schématu uplynulo
nejméně 14 dní a nejvýše 270 dní, nebo byl očkován
posilovací dávkou
o prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19,
uplynula doba izolace a od prvního testu s pozitivním
výsledkem neuplynulo více než 180 dní
o zaměstnanec podstupuje preventivní testování u jiného
svého zaměstnavatele
Kristýna Slaná
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Covid v domově
V lednu i únoru 2022 bohužel byla u některých klientů potvrzena
covid pozitivita. V návaznosti na to došlo začátkem února
k zákazu návštěv.
Klienti, u kterých se prokáže covid pozitivita, jsou přestěhováni
do vyčleněných prostor (tzv. covid zóny). Pečují o ně
zaměstnanci v ochranných pracovních pomůckách.
Covid pozitivitu jsme evidovali postupně i u některých
zaměstnanců. Také letos jsme tedy hned z kraje roku čelili velmi
náročné situaci.
Velké díky patří všem zaměstnancům i klientům, kteří s námi
toto náročné období přečkali a přispěli k jeho zvládnutí.
Ve srovnání s léty 2020 a 2021 již nedošlo k tak masivnímu
rozšíření nemoci v domově.
Všichni doufáme, že se situace s blížícím se jarem výrazně zlepší
a budou moci probíhat nejen návštěvy, ale také větší
společenské akce. Abychom si užili radost ze společného
setkávání a načerpali sílu z prvních jarních paprsků.

Kristýna Slaná
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Lékařka – paliatr a psychlog
Díky podpoře Nadace ČEZ se Domovu Korýtko podařilo navázat
spolupráci s MUDr. Dašou Hanzelyovou, lékařkou – paliatričkou.

Paní doktorka přichází do Domova Korýtko 1x za 14 dní a
konzultuje s koordinátorkou paliativní péče Mgr. Romanou
Ocelíkovou potřeby klientů v závěru života.
Jsme moc rádi, že se paní doktorka stala součástí našeho
multioborového pracovního týmu a pomůže s nastavením
paliativní péče v domově.
Díky Nadace ČEZ přichází do Domova Korýtko 1x týdně také
psycholog Mgr. Jan Vantuch.
Objednat se je možné prostřednictvím vedoucích služeb,
sociálních pracovnic či koordinátorek zdravotní péče.

Kristýna Slaná
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Muzikoterapie v Retru s C3
Dne 28. ledna jsem připravili pro naše uživatele příjemnou
zábavu v retro místnosti s hudebními nástroji. Přes počáteční
obavy, jak to všechno dopadne, jsme byli velice mile překvapení,
jak se naší uživatelé pobavili. Nejen že jsme si zahráli na různé
nástroje, ale také zazpívali. Při hraní na xylofon jsme si všichni
vzpomněli na lidovou píseň Kočka leze dírou, pes oknem.
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Mgr. Petra Konečná

Z DOMOVA KORÝTKO

Nový parťák na C3
Ve čtvrtek 3. února nás poprvé navštívil náš nový čtyřnohý
parťák Denny. Z počátku byl směrem k uživatelům i pracovníkům
nejistý, pak si ale rychle zvykl a už se se všemi mazlil samozřejmě že s těmi, kteří měli piškot v ruce o něco více.
Denny se stihl seznámit se všemi a uživatelé ho vítali s
otevřenou náručí. Ten den jsme si společně užili hodně legrace.

Mgr. Petra Konečná
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Valentýn
Den svatého Valentýna, pro který se vžilo jen zkrácené označení
Valentýn případně sv. Valentýn, je označován jako svátek lásky
respektive zamilovaných. V tento den si partneři posílají dárky,
květiny či sladkosti případně zamilované dopisy a pohlednice.
Nejčastěji
ve
tvaru
srdce
jako
symbolu
lásky.
Podle legendy se tento svátek slaví na počest kněze Valentina.
Ten údajně za zády císaře oddával zamilované páry, kterým bylo
bráněno ve sňatku. Když se jeho tajné praktiky provalily, byl
zatčen a popraven. Jeho poprava měla proběhnout 14. února a
na Valentýnovu počest připadá na tento den svátek
zamilovaných.
Ve skutečnosti kolem svatého Valentýna (správně Valentin)
panuje řada nejasností. Opravdu žil a působil jako katolický kněz.
Podle historických zdrojů měl léčitelské schopnosti. Osoby, které
uzdravil, se následně měly obrátit na křesťanskou víru, což nesla
nelibě tehdy v Krista nevěřící široká veřejnost. Valentýn byl
zatčen
a
sťat.
Oslavy zamilovaných se však připomínají již z doby dávno přes sv.
Valentýnem. Již ve starém Římě v předvečer svátku sv. Lupercalia
vkládaly mladé dívky do nádoby lístky se svými jmény. Mladíci si
následně z "osudí" losovali lístečky. Dívka, jejíž jméno si na lístku
vytáhli, se měla stát v následujícím roce jeho vyvolenou.
Obnova svátku zamilovaných proběhla až na začátku 20. století v
USA a podle očekávání jde o ryze komerční svátek. Jistý výrobce
vánoční přáníček se dostal do finančních potíží a začal proto
hledat nový produkt, kterým by oslovil potenciální zákazníky. K
tomu mu dopomohl nápad obnovit svátek svatého Valentýna.
Nová tradice byla zavedena v roce 1907 a už o 2 roky později si
výrobce valentýnských přáníček mohl mnout ruce - obrat jeho
firmy se ztrojnásobil. Svátek zamilovaných se tak rok od roku
stává více a více spíše komerčním svátkem, kdy největší profit ze
svátku svatého Valentýna mají obchodníci a nikoliv zamilovaní.
Zdroj: Co se stalo 14. února - Svátek sv. Valentýna, sv. Valentýn |
Svátek.org (svatek.org)
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Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO

Příprava na svátek svatého Valentýna
Již celý týden dopoledne před svátkem svatého Valentýna jsme
na oddělení C2 započali s výzdobou. Obkreslovaly a vystřihávaly
jsme z barevného papíru srdíčka, které jsme pak nalepily na
provázek a vytvořily tak závěs, který jsme zavěsily na dveře
vedoucí na terasu, které jsme si nejdříve musely umýt.  Také
jsme na internetu hledaly různé citáty o lásce a vystřihávaly větší
srdce z barevného papíru, které jsme rovněž nalepily na dveře
na terasu a tak vytvořily krásnou dekoraci. Také jsme
vystřihovaly z červeného papíru tenké proužky a z nich tvořily
srdíčka, které jsme pak děrovačem proděravěly a zavěsily na
červenou mašli, tyto pak ozdobily chodbu a společenskou
místnost. V neposlední řadě jsme si vyzdobily stoleček na
chodbě motivy lásky a to srdíčky.
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Příprava na svátek svatého Valentýna
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Příprava na svátek svatého Valentýna
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Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO

Nepečený dort
Oslava svátku svatého Valentýna pokračovaly v pátek 11. 2.
2022, kdy jsme si „upekly“ nepečený dort ve tvaru srdce. Dort
byl zdravý a moc dobrý, po vychlazení si na něm v sobotu 12. 2.
2022 všichni uživatelé oddělení C2 pochutnali. Chcete recept?
Tady je:
Suroviny:
2 balení piškotů
2 kelímky tvarohu
1 kelímek zakysané smetany
1 kelímek smetany ke šlehání
Ovoce v plechovce – broskve
Cukr moučka dle chuti
Na ozdobení kakao a ořechy
Máslo na vymazání formy a kokos na vysypání formy – my jsme
do formy daly alobal.
Postup přípravy:
Nejprve si nachystáme dortovou formu, kterou vymažeme
máslem a vysypeme kokosem. Do formy poklademe kulatými
piškoty. Nakrájíme ovoce na malé kousky, šťávou z ovoce lehce
pokapeme piškoty a poklademe polovinou z celkového množství
ovoce. V misce ušleháme smetanu ke šlehání, poté přidáme
tvarohy, zakysanou smetanu, moučkový cukr dle chuti a ještě
prošleháme, aby se všechny ingredience spojily. Menší polovinu
množství tvarohového krému natřeme na ovocné patro.
Můžeme prosypat oříšky a kakaem, případně nechat až na
závěrečné ozdobení dortu. Opět naskládáme piškoty, poté
posypeme zbytkem ovoce a zatřeme zbytkem tvarohového
krému. Tvarohový dort zakryjeme alobalem a necháme v lednici
ztuhnout alespoň pár hodin, případně do druhého dne. Lehký
nepečený dort podáváme nakrájený na klínky, případně můžeme
dozdobit kakaem, oříšky a ovocem.
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Nepečený dort
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Nepečený dort

15

Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO

Posezení k svátku svatého Valentýna na C2
V úterý 15. 2. 2022 jsme se od rána chystali na odpolední oslavy
svátku svatého Valentýna. Dopoledne jsme s uživatelkami
připravily poháry. Uživatelky na dno skleniček daly piškoty, které
pokapaly rumem, na to jsme daly čokoládový puding. Uvařily
jsme ze dvou litrů mléka vanilkový puding, do kterého jsme po
vychladnutí zašlehaly cukr, tvaroh a zakysanou smetanu, tuto
směs jsme nalily do skleniček na čokoládový puding a odpoledne
pak dozdobily šlehačkou a perníkovým srdíčkem. Odpoledne si
pak všichni uživatelé na pohárech pochutnali, k tomu měli
dobrou kávu se šlehačkou a připili si bílým vínem. Nejdříve jsme
si popovídali o historii svátku svatého Valentýna. Zahrály jsme si
také svatební pexeso (děkuji Karolíně ). Povídali jsme si o
prvních láskách, svatbách … a bylo nám moc fajn. 
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Posezení k svátku svatého Valentýna na C2
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Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO

Oslava narozenin
V neděli 20. 2. 2022 hned dva naši uživatelé slavili narozeniny.
Naše uživatelky pro každého vyrábějí v dílnách narozeninová
přání. PSS pro ně připravily posezení ve společenské místnosti na
oddělení, uvařily kafíčko a uživatelky si popovídaly u zákusků.
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Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO

Sportovní dopoledne na C4
Na C4 se začátkem února sportovalo, prvně se připravovaly ceny,
diplomy a pak už jen hurá do samotné hry kuželek.
Každý z účastníku také obdržel svou koláž z povedených
fotografií…
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Rostislav Mrlina
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Sázení paprik na C4
Každoročně se již začátkem února začínáme připravovat na jaro.
Prvně začínáme se setím paprik, které následně přesazujeme,
aby rostlinky zesílily.
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Rostislav Mrlina
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Jarní nákupní horečka
Jen vysvitlo únorové sluníčko a
klienti DZR se vydali na nákupy
do Kotvy a nedalekého Shopping
Parku. Počasí přálo, ale foukal
ještě studený vítr, ale plánované
nákupy se podařily.
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Rostislav Mrlina

Z DOMOVA KORÝTKO

Procházka po okolí
Ani v zimních měsících nezahálíme a chodíme s uživateli ven.

„Zima je čas pohody, dobrého jídla a tepla. Dotek přátelské
ruky a signál k tomu vrátit se domů.“ – Edit Sitwell

Mgr. Šárka Menšíková
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Kalendář
Také letos, stejně jako loni, jsme s uživateli vytvořili nástěnný
kalendář, který nám zdobí chodbu a kterým si připomínáme, co
všechno jsme v uplynulém roce spolu prožili. I když nás neustále
provází Covid 19, se kterým jsou spojená různá omezení, i tak
jsme toho hodně stihli.
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Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO

Muzikoterapie na C2
V minulých číslech Zpravodaje jsme vás informovali o zakoupení
hudebních nástrojů, které nyní pravidelně využíváme v našem
krásném koutku na konci chodby. Uživatelům se velmi líbí zvuky
„dešťové hole“ či „rotujících vln.“
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Mgr. Šárka Menšíková
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Oslava Valentýna
Dni v kalendáři rychle ubíhají, pracovnice se střídají.
Sousedky a sousedi-babičky a dědečkové se do jiných domovů
stěhují, jen ti nejvěrnější pořád zůstávají.
Trpělivě čekáme, co a kdy bude dál.
Nevíme přesně, kdy nás na Liščinu přestěhují.
Snad se tam zabydlíme a zvykneme si.
Smutného uvažování už bylo dost.

Přiblížil se svátek svatého Valentýna
a tak se naše pracovnice Bára, Dana
a Veronika rozhodly, že nám
zpříjemní čas v Korýtku.
V jídelně na B3 se nás sešlo jedenáct.
Naše paní vedoucí příjemnou zábavu
nám popřála a oslavovat se začalo.
Pracovnice nás pohostily borůvkovým
koláčem, uvařila se k tomu káva i čaj.
Každému podle přání podávaly
dobroty.
V rádiu příjemné tóny hudby hrály
i to nás potěšilo.
Děkujeme všem za umožnění
této oslavy a zpříjemnění
milého odpoledne na B3.
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p. Barbara Mitáčková

Z DOMOVA KORÝTKO

Kulinářský klub – bramborové placky
Už nějakou dobu jsme od klientů na B3 slýchali o velké chuti na
bramborové placky. Znělo to jako dobrá příležitost k další
společné aktivitě, proto jsme nakoupili pár kilo brambor a ve
čtvrtek ráno 24. 2. 2022 jsme začali s přípravami. Pomocníků i
jedlíků se přihlásilo mnoho. A že se činili. Než skončila ranní
schůzka personálu, byla třetina brambor už oloupaná, pracovní
tempo bylo neuvěřitelné. Klienti se při práci skvěle doplňovali,
pro každého se práce našla a když došly síly se strouháním, tak se
jen vystřídali. Česnekem a majoránkou jsme nešetřili, upíři by
neměli šanci  Sociální pracovnice nestíhala sundávat placky z
pánvičky, mizely jeden za druhým a vůně lákala další a další
strávníky. Aby se dobře trávilo, nesmělo chybět ani trochu
pivečka. Bylo to pro všechny náročné dopoledne, ale stálo určitě
za to. Posuďte sami.
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Masopust na C1
Masopust je třídenní svátek, jakož i slavnostní období mezi
Vánocemi a postní dobou. Zatímco jeho počátek, který nastává
po svátku Tří králů (6. ledna), má pevné datum, tak jeho konec
na Popeleční středu je závislý na datu Velikonoc a končí tak v
rozmezí od poloviny února do počátku března. Masopustní zvyky
mají zřejmě původ v předkřesťanských slovanských oslavách
konce zimy.
Masopust představoval období hodování a veselí mezi dvěma
postními dobami. Během něj probíhaly taneční zábavy, zabijačky
a také svatby. Vrcholí posledním čtvrtkem tohoto období,
zvaným Tučný čtvrtek, spojeným se zabijačkou a hostinou.
Poslední tři dny, tedy o masopustní neděli, v pondělí a úterý,
které jsou nazývány přímo masopust, se konají různé rituální
úkony, průvod masek, scénické výstupy a končí taneční zábavou.

Letošní data MASOPUSTU:
Tučný čtvrtek – 24. února
Masopustní neděle – 27. února
Masopustní pondělí – 28. února
Masopustní úterý – 1. března

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Masopust
https://radimejak.cz/masopust-vyznam-zvyky-tradice/
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Masopust na C1
A jak se můžete dočíst, tak období masopustu je také spojeno
s hostinou. A my na C1 jsme si při této příležitosti připravili
MASOPUSTNÍ KOBLÍŽKY s povidly a ZELNÝ ZÁVIN z našeho
domácího zelí, které jsme si na podzim sami nakrouhali a
naložili. Všichni jsme přiložili ruku k dílu, a všechno se povedlo a
moc nám to chutnalo!
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Mgr. Adéla Hillová
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Nové přírůstky na C1
Začátkem roku nás opustil jedno z našich milovaných morčátek.
A proto jsme se rozhodli, že naši zvířecí rodinku rozšíříme o další
členy a přijali mláďátka morčátek z oddělení C4. Morčátka se
prozatím sžívají s novým prostředím a postupně se seznamují s
našimi uživateli, kteří si je již velmi oblíbili. Nás teď ale čeká
velký úkol a to vymyslet jména.
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Chvilka poezie
ZIMA JEŠTĚ NADĚLUJE
Zima ještě naděluje,
sníh a mráz a rampouchy.
Slunce růžky vystrkuje,
natahuje pazouchy.
Počkej jaro jen pár dní,
pak své místo uvolním.
Roztaju led a sfouknu sníh,
odvolám děti na saních.
Ještě ale mám času dost,
a práce ještě moc a moc.
Než se ale rozloučím,
o něco tě poprosím.

Hřej, ať děti radost mají,
na mne v dobrém vzpomínají.
Žezlo ti pak ráda předám,
vyhodit se jen tak nedám.
Bílé střechy, stromy, kopce,
dětí fůru na sjezdovce,
to dokáže jenom zima.
Pak rozloučí se….byla prima.
DAGMAR VYSOKÁ
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Sportem ku zdraví
PRIMA CVIKY NA ŽIDLI
S nádechem rozšiřujeme hrudník,
přitom zvedáme hlavu a bradu.
S výdechem hlavu skláníme dolů, hrudník
uvolníme a záda zakulatíme.

Posadíme se vzpřímeně na židli a při
nádechu zvedáme postupně obě ruce
po stranách nahoru.
Při výdechu necháme obě ruce jednu po
druhé pomalu klesnout.

Při výdechu otočíme horní polovinu těla
doprava, levou ruku uvolněně položíme
na pravé koleno a pravou rukou se jemně
dotýkáme zadní opěrky židle.
Totéž uděláme na druhou stranu.
Zdroj: https://penzista.net/cviceni-pro-seniory/prima-cviky-na-posteli/

Lenka Kokešová
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Zimní procházka
I když nejsou stromy zahaleny pod sněhovou peřinou, přesto nás
čekala procházka kouzelnou zimní zahradou. Je tak uklidňující,
dívat se, jak příroda odpočívá, jak i přesto, že nic nekvete, je tak
nádherně barevná, tak svá, tak voňavá. Všechno to ticho kolem,
jakoby nabíralo sílu na to, až přijde jaro, až bude všechno pučet,
kvést a zvučet. Je nádherný ten zimní tichý hlas.

Bc. Věra Machulová
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Je libo nahatá jablka nebo jablka v županu?
Jablka v županu.
Ošívat měla se jablka v pekáči.
Být jen tak, svlečená?
To přece nestačí!
Přemýšlet začala hlavami moudrých dam.
Vyběhla z pekáče do skříně pro župan. 

Bc. Věra Machulová
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Jazykové okénko
Němčina, angličtina, ruština a francouzština patří k jazykům,
které si děti povinně volí na základní nebo střední škole.
Připravili jsme si pro vás pár slovíček v těchto jazycích, dnes to
budou zvířata.
Žirafa
Had
Šnek
Opice
Sova
Žába
Medvěd
Želva
Zebra

německy

anglicky

rusky

francouzsky

giraffe
schlange
schnecke
affe
eule
frosch
bar
schildkrote
rippen

giraffe
snake
snail
monkey
owl
frog
bear
turtle
ribs

žirafa
girafe
změja
serpent
ulitka
escargot
obezyana singe
sova
hibou
lyagushka grenouille
medveď
ours
čerepacha tortue
rebra
travers de
porce

V příštím díle si zopakujeme zeleninu a ovoce .

Bc. Věra Machulová
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Valentýnské muffiny
Přestože Valentýn nepatří ke svátkům, které byli naší uživatelé
zvyklí slavit, v ten den jsme si jej přece jen připomněli. Sešli
jsme se v jídelně a pustili jsme se do přípravy Valentýnských
muffinů, které jsme posléze ozdobili malinovým krémem. U
toho jsme si povídali a vzpomínali na staré časy.

Lenka Kokešová
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ZAJÍMAVOSTI

Nejkrásnější místa světa
Každý z nás má své oblíbené místo, na které se rád vrací nebo
které sní jednou navštívit. Některá místa jsou však opravdovým
rájem na zemi.
TULIPÁNOVÁ POLE V HOLANDSKU

Nádherně rozkvetlá pole můžete
pozorovat od začátku dubna až do
konce května.

SALAR DE UYUNI V BOLÍVII
Jedná se o největší solnou pláň
na světě, která po dešti zrcadlí
oblohu. V období listopadu tady
přebývají plameňáci.
HORY TIANZI V ČÍNĚ

Hory z křemenného pískovce
zde stojí již 400 milionů let a
dříve byly součástí oceánu.
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ

Lenka Kokešová
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ZÁBAVA

Malování podle čísel

Lenka Kokešová
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KVÍZ

Masopust
1) Znáte ještě jiné pojmenování masopustu? ……………………………
2) Jaká jídla jsou považována za postní?
………………………………………………………………………………………………..
3) Zkuste popsat jinými slovy následující význam zadaných slov:
a) Zabijačka
b) Huspenina
c) Pálenka
d) Maškara

e) Kobyla
4) Z písmen slova K A R N E V A L utvořte nová slova, která
nebudou mít více než 3 slova.
5) Jaké významy může mít slovo:
a) Basa
b) Kůň
Lenka Kokešová
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Šéfredaktor: Mgr. Petr Chlebovský
Grafická úprava, editace, příspěvky: tým pracovníků
Fotografie z Domova Korýtko: zaměstnanci Domova Korýtko
Řešení:

1) fašank, voračky, ostatky
2) Běžná postní jídla: brambory, chléb, vařená krupice čočka,
hrách, kroupy, sladká jídla
3) a) – porážka doma chovaného vepře

b) – sulc, rosol z vepřového masa
c) – kořalka vzniklá destilací zkvašeného ovoce
d) – člověk ve vtipném přestrojení
e) – samice koně
4) kal, val, vak, rak, ara, lak, rek, kra, kel

5) a) Basa – hudební nástroj, vězení, přepravka na láhve
b) Kůň – domácí zvíře, šachová figurka, tělocvičné náčiní,
metrický kůň
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