Zabijačka
Ve čtvrtek 20. 2. 2020 jsme se hned od brzkých ranních hodin sešli v suterénu v garáži, kde
na nás již čekali páni řezníci, kteří byli připraveni na klasickou českou zabijačku. V dopoledních
hodinách dorazili také uživatelé, které nalákala všudypřítomná vůně vyráběných pochutin, a
tak hned ráno mohli ochutnat mozeček, chléb se sádlem či škvarky, výpečky nebo ovar. Po
obědě následovalo plnění a špejlování žemláků, jitrnic a výroba tlačenek, které bylo třeba
pozvolna vařit. Všechno bylo hotovo o půl páté odpoledne, vše se uschovalo do chladu, aby
si všichni na těchto dobrotách mohli pochutnat hned následující den na Maškarním bále. Moc
děkujeme řezníkům a všem ostatním, kteří přiložili ruku k dílu, za skvěle připravené pokrmy
a super akci.
Fotogalerie zde: https://domovdknl.rajce.idnes.cz/2020_Zabijacka/
Mgr. Josef Šimek – sociální pracovník

Maškarní bál
Hned následující den po Zabijačce, tedy v pátek 21. 2. 2020, jsme organizovali již tradiční
Maškarní bál, kterého se, jak je již zvykem, zúčastnilo velké množství uživatelů, příbuzných,
kamarádů, ale i lidé z ostatních zařízení poskytující sociální služby. Pozvání přijali zástupci
Domova důchodců z Tmavého Dolu a Lampertic, dále Domov svatého Josefa ze Žirče a
Barevné domky Hajnice. O hudební doprovod po celou dobu akce se postarala hudební
skupina Sešlost, naopak o kulturní vložku žáci ze Základní školy v Bílé Třemešné pod vedením
paní učitelky Rejlové a Taneční skupina Attitude, kteří nám předvedli něco ze svého
prvotřídního tanečního umu. Během celé akce mohli všichni účastníci ochutnat dobroty,
které jsme společně s řezníky připravili předchozí den při klasické české zabijačce. A že bylo
o co stát, v nabídce byly tlačenky, žemláky, jelítka, prejt a nemohl chybět ani ovar s hořčicí a
křenem. Co by to bylo za akci, kdyby k těmto pochutinám nebylo i vynikající pivo jako křen, o
což se postaral Safari pivovar, který nám na tuto akci daroval sud Nosorožce 12°. Celou akci
zpestřily všudypřítomné masky, do kterých se převlékli nejen zaměstnanci a někteří uživatelé
Domova, ale i příchozí návštěvníci. Moc děkujeme všem, kteří se podíleli na celé akci. Pevně
věříme, že se akce líbila a příští rok se na Vás budeme opět rádi těšit.
Fotogalerie zde: https://domovdknl.rajce.idnes.cz/2020_Maskarni_bal/
Mgr. Josef Šimek – sociální pracovník

