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Vážení čtenáři Zpravodaje Korýtko,
máte v rukou první číslo časopisu v tomto roce . Zpravodaj bude
nyní vycházet každý měsíc .
Rok 2018 se řadí k tzv. „osmičkovým“ - v dějinách naší země se v
těchto letech odehrály události zásadního významu .
V čase, kdy píšu tento úvodník, je venku nevlídné zimní počasí,
které dokonce komplikuje dopravu v Česku. My, senioři, kteří jsme v Korýtku,
jsme rádi, že jsme v teple a pohodě.
Dočkali jsme se zvýšení důchodů, které však není nijak oslnivé a
také jsme volili prezidenta.

Vážení přátelé, přeji vám zdraví a pohodu,

Mgr. Petr Chlebovský

MĚSÍC V ROCE

Leden
Leden je podle gregoriánského kalendáře první měsíc v roce. Má
31 dní. Český název měsíce pochází od slova led - měsíc ledu. Původně byl
tento měsíc ve východní Evropě označován jako měsíc vlka.
Zpočátku byl leden v římském kalendáři až 11. měsíc v roce.
Teprve v roce 153 došlo ke změně začátku roku z 1. března na 1. leden.

Pranostiky:








Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.
Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu.
Holomrazy – úrody vrazi.
Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste.
Leden jasný, roček krásný.
Leden studený, duben zelený.
Suchý leden, mokrý červen.

MĚSÍC V ROCE

Únor
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má
28 dní, v přestupném roce má 29 dní. Třikrát v historii měl únor i 30 dní.
Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu
ponořují ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě
proto tento měsíc má proměnlivý počet dnů a právě k němu se přidával v
přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na gregoriánský
kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského
(respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.

Pranostiky:








Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
Nechce-li severňák v únoru váti, v dubnu se to musí přec jenom státi.
Únor bílý — pole sílí.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.

UDÁLOSTI Z DOMOVA KORÝTKO

Události za leden 2018
9.1.2018
Společenské hry s dobrovolníky

Úterní odpoledne strávilo
6 klientů ve vestibulu Domova
Korýtko. Společnost jim dělali
dobrovolníci z Adry v rámci
projektu MOST. Společně hráli
hry jako jsou karty, šachy a
člověče nezlob se.

Přátelská

atmosféra byla velice příjemná.

Jana Rybářová

10.1.2018
Prezentace pomůcek pro nevidomé a slabozraké

Ilustrační foto

Ilustrační foto

V kavárně našeho domova se konala zajímavá prezentace
pomůcek pro všechny, kteří mají potíže s očima a nepomáhají ani brýle. Jistá
firma tam předváděla zajímavé přístroje pro usnadnění čtení knížek a
časopisů.
Zaujala mne například hlasová čtečka pro nevidomé a
slabozraké, která dokáže přečíst textovou předlohu syntetickým hlasem.
Přístroj je tak veliký, jako přenosné rádio. Má pohodlné držadlo na přenášení.
Umožňuje až 6 hodin provozu z baterií.
Dále se tam presentovala skladná stolní lupa. Lupa má plynule
nastavitelné zvětšení až 30krát. Je lehká a přenosná s dobíjitelnou baterií.
Tyto dva přístroje mne zaujaly, myslím si, že to jsou vysoce
inteligentní pomůcky, které starší člověk může potřebovat.

Mgr. Petr Chlebovský

18.1.2018
Rady mladším generacím

Ve čtvrtek 18.1.2018 navštívili dobrovolníci klienty Domova.
Tentokrát se setkání konalo ve vzpomínkové místnosti Domova Korýtko, kde
se klienti podělili o své zážitky z mládí a především poskytli cenné rady do
života mladší generaci. To vše probíhalo u šálku dobrého čaje.

Zde uvádíme některé z rad našich klientů:
o

Nikdy nebýt hubatý.

o

Nežárlit.

o

Nevdávat se v devatenácti letech.

o

Cestujte.

o

Vztah není o věku, ale o vzájemné toleranci.

Jana Rybářová

21.1.2018
Hudební odpoledne

Dne 21.1.2018 proběhlo v kulturní místnosti vystoupení paní
Jiřiny Raszka Marušákové, dcery jedné z pracovnic střediska C1. Zahrála
našim uživatelům na housle, klavír a kytaru. Hodinového vystoupení se
zúčastnilo 20 uživatelů z Domova a jejich rodinní příslušníci.

Bc. Veronika Králová, DiS.,
vedoucí střediska C1

28.1.2018
Pečení

Dne 28.1.2018 odpoledne se v kulturní místnosti sešly 3
uživatelky ze střediska C1, které společně s pracovnicemi upekly dvě buchty.
U této příležitosti si také všichni společně zazpívali.

Zaměstnanci poté buchty rozkrájeli a roznesli všem klientům C1.

Bc. Veronika Králová, DiS.,
vedoucí střediska C1

31.1.2018
Kuželkový turnaj

Počátkem ledna 2018 vznikl nápad
uspořádat turnaj v ruských kuželkách mezi
jednotlivými středisky. Spolu s paní Simonou
Kočí, DiS. jsem se pustila do příprav. Bylo
potřeba vše pečlivě nachystat, dát dohromady
týmy, připravit občerstvení, nakoupit a zabalit
sladké odměny, vytisknout diplomy a nachystat
kulturní místnost. Turnaj se uskutečnil
v kulturní místnosti dne 31.1.2018 od 10:00
hodin. Soutěžící také přišel pozdravit ředitel
Domova Korýtko, pan Mgr. Jan Seidler, který
podotkl, že „není důležité vyhrát, ale zúčastnit
se.“

Tohoto turnaje se celkem zúčastnilo 7 týmů po třech soutěžících,
celkem tedy 21 uživatelů ze středisek B2, B3, B4, C1, C2 a C4.
Soutěžící se utkali ve třech kolech. Vyhodnotili jsme tři nejlepší družstva:

1. místo
B2 – 87 bodů
2. místo
C1 – 72 bodů
3. místo
B3 – 63 bodů

Všichni zúčastnění dostali občerstvení a tři první pak diplomy a
sladké odměny.
Všem, kteří se turnaje zúčastnili, děkujeme a těšíme se na další
ročník. Doufáme, že se turnaj líbil. Rovněž děkujeme těm, kteří nám pomohli
s přípravou.

Mgr. Šárka Menšíková

INFORMACE

Zákaz návštěv v Domově Korýtko
Z důvodu nárůstu chřipkových onemocnění a na doporučení
Krajské hygienické stanice jsme ve čtvrtek 8. 2. v dopoledních hodinách
vyhlásili zákaz návštěv klientů v Domově Korýtko. Zákaz platí do odvolání.
Dovolte mi pár slov o chřipkovém onemocnění a způsobech, jak
onemocnění předcházet.
Chřipka je nebezpečné virové onemocnění, které se často
vyskytuje v epidemiích, má sezónní charakter a je vázána na chladné období.
Epidemie chřipky vzniká obvykle na přelomu roku, většinou trvá 1 – 2 měsíce.
Onemocnění se přenáší převážně kapénkovou cestou (především kašláním a
kýcháním), projevuje se horečkou, zimnicí, bolestí hlavy, svalů a kloubů. Mezi
komplikace patří zánět plic, zánět dutin aj.

Pro zamezení šíření chřipkového viru je důležité dodržovat
preventivní hygienická opatření:












vyhýbejte se kontaktu s nemocnými lidmi,
vyvarujte se prostorám s velkým množstvím osob,
myjte si často ruce,
používejte jednorázové kapesníky,
při kašli a kýchání si kapesníkem zakrývejte nos a ústa,
nedotýkejte se obličeje rukama,
nepůjčujte si nádobí, příbory, mobilní telefony apod.,
vyhněte se podávání rukou, objímání a líbání,
větrejte v místnostech, ve kterých pobýváte,
dbejte na dostatečný spánek,
zvyšte přísun přirozených vitamínů (v ovoci a zelenině)

Pokud onemocníte, je nezbytná ohleduplnost k ostatním –
nenavštěvujte společné prostory a nešiřte tak onemocnění dále.

Lenka Knotková,
vrchní sestra

INFORMACE

Stížnosti
Všichni uživatelé mají právo stěžovat si na kvalitu nebo způsob poskytování
služby.
Na co si můžete stěžovat?
• na chování nebo práci pracovníka
• na úklid
• na stravu
• na neplnění dohody o poskytování služby

•
•
•
•

na zacházení s prádlem
na ubytování a vybavení
na porušení práv uživatelů
na aktivity

Stížnosti a připomínky ke stravě můžete zapsat do sešitu na kterémkoliv patře.
Jak si mohu stěžovat?
• osobně
• písemně u pracovníků
• anonymně
• písemně na adrese domova: Petruškova 2936/6, 700 30, Ostrava-Zábřeh
• na e-mail: info@domovkorytko.cz
• vhozením stížnosti do schránky důvěry
Schránku důvěry najdete na každém patře a ve vestibulu vedle vstupních dveří:

 Při podání stížnosti Vás může také zastoupit jiná osoba (rodinný příslušník,
zaměstnanec, soused, jiný uživatel, apod.)
 Každá stížnost musí být vyřízena písemně do 30 dní.
 Můžete se obrátit také na další instituce:
Zřizovatel: Statutární město Ostrava, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Prokešovo nám. 8, Ostrava, tel. 599 445 606
Veřejný ochránce práv, Anna Šabatová
Brno, Údolní 39, PSČ 602 00, podatelna@ochrance.cz, tel: 542 542 888
,

Stížnosti jsou nezbytné ke zvyšování kvality našich služeb.

INFORMACE

Domovní ombudsmanka

Od října v domově působí opět
domovní ombudsmanka paní

Blažena Svobodová.

Co ombudsmanka řeší?
 stížnosti na službu
 uplatňování práv uživatelů služby
 situace střetu zájmů mezi uživateli a zaměstnanci
 základní občanskoprávní poradenství
Povinnosti ombudsmanky
 zachovávat mlčenlivost
 hájit práva a oprávněné zájmy uživatelů
 1x měsíčně podávat řediteli v obecné rovině zprávu o své činnosti
Oprávnění ombudsmanky
 zaměstnanci organizace musí poskytnout ombudsmance nezbytnou
součinnost (např. objasnění kontextu situací)
 nahlížet do evidence stížností a postupů k jejich řešení
 přístup k záznamům o průběhu poskytování sociální služby (s výjimkou
zdravotní dokumentace)
Jak mohu ombudsmanku kontaktovat?
o osobně
v našem domově každou sudou středu v měsíci od 9:00 do 12:00 hodin
(dveře č. 21 v přízemí budovy B)
o písemně
Domov Korýtko, Petruškova 2936/6, 700 30, Ostrava - Zábřeh
o e-mailem
ombudsmankorytko@atlas.cz
o telefonicky
596 761 646 (sudé středy v dopoledních hodinách)

ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO

Neuvěřitelné příběhy o přežití za 2. světové války
1. část
Když vojáci sestřelili během druhé světové války bojová letadla a
lodě svých nepřátel, ne vždy to znamenalo smrt celé posádky. Někdy pár lidí
přežilo, ale ocitlo se ve svízelné situaci za nepřátelskými liniemi. Nikdo je
nehledal. Oni sami si museli najít svou cestu zpět domů
Máme pro Vás připraveno 10 příběhů, které rozdělíme do
celkem pěti Zpravodajů. Nyní si můžete přečíst první dva příběhy:

1. Pět Američanů na člunu během tajfunu
Calvin Graef, válečný zajatec na palubě japonského plavidla
zrovna vařil rýži, když uslyšel své věznitele v panice. Vypátraly je americké
lodi, ale o takové záchraně nesnil. Americké lodě totiž vypálily torpéda a
japonské lodě zničily a potopily i s Graefem a dalšími válečnými zajatci, kteří
na lodi byli uvězněni.
Graef přežil na jedné z trosek lodi. Brzy se dostal na člun, na
kterém pluli další čtyři američtí zajatci. Muži se plavili na západ, směrem k
Číně. V průběhu jejich cesty je zastihl tajfun, který je trápil přes 480
kilometrů jejich plavby. Na konci této strastiplné cesty je zachránili čínští
rybáři, kteří je nakrmili, oblékli a poslali domů.

ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO

2. Japonští vojáci prošli 16 kilometrovou řeku plnou krokodýlů
V lednu 1945 byli japonští vojáci nuceni po invazi britských vojáků
opustit ostrov Ramree. Tisíc mužů utíkalo přes bažiny. Mysleli si, že utíkají do
bezpečí. Místo toho začali 16 kilometrovou cestu přes bažiny zamořené
krokodýly. Někteří z nich vážili přes 900 kg. Krev zraněných vojáků přilákala
krokodýly do bažin. Vojáci na krokodýly pálili zbraněmi, to je však nezastavilo,
aby jednoho po druhém vtahovali pod vodu.
Pochod smrti přežilo pouze 400 vojáků z 1000.

Jana Rybářová

ZAJÍMAVOSTI

Odkud pochází název „Korýtko“
Když jsem nastoupil do organizace jako její ředitel, začal jsem
uvažovat, odkud pochází tak zvláštní název „korýtko“, s kterým je naše
organizace tak úzce spojená v jejím názvu. Nedalo mi to a obrátil jsem se na
osobu nejpovolanější, a to kronikáře Úřadu městského obvodu Ostrava–Jih,
Mgr. Petra Přendíka.
Dle jeho slov pojmenování lokality „korýtko“ vzniklo
pravděpodobně až po 1. světové válce, během níž byl kopán úvoz pro
Polaneckou dráhu. Hluboká prohlubeň připomínala opravdové koryto řeky, a
tak možná právě proto získala oblast jméno Korýtko. Další možnost
pojmenování mohla souviset s pramenem, který zde ostatně vyvěrá dodnes –
možná také tekl v korýtku? Tak či tak, jméno Korýtko se stalo v éře první
republiky ostravským pojmem, neboť zde byla známá Grobianova výletní
restaurace Korýtko, která nabízela pivo z Českého akciového pivovaru v Mor.
Ostravě a rybí speciality. Základy restaurace jsou dodnes u pramene patrné,
existuje i snímek objektu z 20. let minulého století.
Pan kronikář se však přiklání k verzi, že název souvisí s dráhou,
jakožto významnější dominantou této oblasti. Ve starých mapách (před r.
1900) se tento název nikde neobjevuje, a to ani v písemnostech.

Mgr. Jan Seidler,
ředitel

PAMĚŤ

Zapamatování slov
Na chvíli se podívejte na následujících pět slov a poté je zakryjte:

TUŽKA

DOUTNÍK

KRABICE

SŮL

LAMPION

Odříkejte názvy všech měsíců a dnů v týdnu. Tím odvedete pozornost jinam.
Teprve potom zkuste slova vyjmenovat v přesném pořadí, jak jsou výše
vypsány.

Kvíz
Známé dvojice

1.

Hamlet a …

12. Oldřich a …

2.

Břetislav a …

13. Romulus a …

3.

Radúz a …

14. Hanzelka a …

4.

Laurin a …

15. Suchý a …

5.

Kain a …

16. Šimek a …

6.

Romeo a …

17. Laurel a …

7.

Přemysl a …

18. Voskovec a …

8.

Faust a …

19. Křemílek a …

9.

Tristan a …

20. Bob a …

10. Adam a …

21. Bolek a …

11. David a …

22. Cyril a …

Jana Rybářová
( Řešení najdete na poslední straně tohoto Zpravodaje. )

PUTOVÁNÍ PO SEVERNÍ MORAVĚ A SLEZSKU

Zámek Hradec nad Moravicí

Zámek Hradec nad Moravicí je zámecký komplex ve městě
Hradec nad Moravicí v okrese Opava. Od roku 2001 je národní kulturní
památkou České republiky.

Hradec nad Moravicí

Zámecký areál v Hradci nad Moravicí je obtékán řekou Moravicí
a potokem Hradečnou. V areálu se nachází Bílý zámek, Bílá věž a Červený
zámek. Strmé, místy skalnaté srázy, nad nimi bezpečně chránily lokalitu s
dlouhou souvislou historií osídlení. Tudy již v pravěku vedla jedna z
nejdůležitějších komunikačních tepen ze Středomoří k pobřeží Baltu jantarová stezka. Kvalita architektonického komplexu situovaného v 60-ti
hektarovém lesoparku jej řadí mezi nejvyhledávanější turistické cíle regionu.
Je znám jako důležité kulturní centrum, kde se každoročně koná řada
mimořádných akcí. Od roku 1962 dominuje hudební interpretační soutěž s
mezinárodní účastí Beethovenův Hradec.

PUTOVÁNÍ PO SEVERNÍ MORAVĚ A SLEZSKU

Hradecká ostrožna je trvale
osídlena již od doby kolem 2000
př.n.l. Vlastní stavební vývoj
areálu
počíná
slovanským
hradiskem. Na jejím místě - po
požáru
knížecího
hradu
Přemyslovců - započal v polovině
13. století s výstavbou nového,
rozsahem i výstavností gotického
hradu, král Přemysl Otakar II. V
letech 1279 - 1281 zde vedla svůj
dvůr jeho ovdovělá choť Kunhuta.
Ve 14. století byl Hradec sídlem opavských Přemyslovců a správním centrem
Opavského knížectví. V roce 1481 mu byl přiznán statut města, znak a právo trhu.
Od počátku 16. století procházel rukama několika zástavních pánů; posledním z nich
byl Kašpar Pruskovský z Pruskova, jenž v roce 1585 získal zdejší zboží do dědického
majetku a současně zahájil přestavbu hradního areálu na renesanční sídlo s
okrasnou zahradou a lesoparkem. Nová modernější kvalita bydlení nepochybně
ovlivnila i úroveň rodinného a společenského života v Hradci. Mj. tu působila řada
domácích hudebníků, od třetiny 18. století známá zámecká kapela.
V roce 1778 přešlo hradecké panství na pruskou knížecí rodinu Lichnovských z
Voštic, kteří na počátku 19. století - po požáru v roce 1796 - zámek celkově
adaptovali. Rozsáhlou proměnu hlavní obytné budovy doprovázelo ve 2. polovině
19. století rozšíření areálu o novogotický tzv. Červený zámek s konírnami,
kočárovnou a hradební zdí. Rovněž okolí zámku doznalo změn; starý opevňovací
systém byl zrušen, svahy vyrovnány a založen přírodně-krajinářský. V blízkosti
zahradního traktu poté přibyla poslední stavba areálu - Bílá věž.
V držení hradeckého panství se vystřídalo 8 knížat a hrabat Lichnovských v
šesti generacích. Každý z nich byl individualitou mimořádného vzdělání, zájmů,
schopností a vybraných styků. To vše napomohlo společensko-reprezentačnímu
postavení hradeckého zámku. Vedle panovníků, hodnostářů evropských dvorů,
politických a společenských celebrit hostil také mnohé veličiny kulturního světa.
Hradec navštívil m.j. Ludvig. v. Beethoven, F. Liszt, J. Mánes, K. Kraus a Lisztova
dcera Cosima Wagnerová. Přátelské vztahy udržovali Lichnovští s W. A. Mozartem,
N. Paganinim, V. Hugem, R. M. Rilkem, M. Twainem i P. Picassem.
V květnu 1945 bylo panství konfiskováno ve prospěch československého státu
a zámek záhy poté otevřen veřejnosti. Od roku 1978 probíhala generální oprava
objektu a v současné době je jeho velká část přístupná návštěvníkům.

Jana Rybářová

K ZAMYŠLENÍ

Pes a zrcadlo
Kdesi ve starém chrámu byl sál s tisíci zrcadly. Jednoho dne se
stalo, že do chrámu zabloudil pes a dostal se až do tohoto sálu. Když uviděl
tisíc odrazů své vlastní podoby, začal vrčet a štěkat na své domnělé
protivníky. I oni na něj cenili zuby a štěkali. To ho rozdráždilo ještě víc.
Rozčilení ho tak vyčerpalo, že nakonec umřel.

Za nějakou dobu se do stejného sálu s tisíci zrcadly zaběhl jiný
pes. I on se viděl tisíckrát, ale na rozdíl od prvního přátelsky vrtěl ocasem.
A tisíc dalších psů také vrtělo ocasem a radovalo se s ním. Povzbuzen a plný
radosti opustil sál.

Když

se

zamyslíte

a zavzpomínáte na poslední týden či
měsíc, jaké lidi kolem sebe máte?

Svět

kolem

nás

reflektuje naše vnitřní rozpoložení.
Někdy se vyplatí zastavit proud
myšlenek,

uvědomit

si

pravou

podstatu situace a jednat v zájmu
vlastního i všeobecného prospěchu.

Jana Rybářová

ZAJÍMAVOSTI

Město bez politiků, náboženství a peněz
Nejspíš byste si pomysleli, že se tento příběh odehrál někdy v
dávné minulosti, to byste se však mýlili. Toto místo je dodnes obydleno,
možná i díky své scenérii, ale především pro své ideály společnosti, která
nežije podle standardů, na něž jsme zvyklí. Neexistuje zde náboženství,
politika, ani peníze. Je to skutečný ráj na zemi.
Představte si místo, kde nepůsobí žádný ze zmíněných faktorů a
kde můžete konečně žít v míru. Takové místo existuje a nese název Auroville.
Nachází se v jižní Indii, 150 km od Chennai v Madrasu. Město bylo založeno
roku 1968 a prohlášeno UNESCEM za mezinárodním město, neboť jeho
obyvatele tvoří přes 50 národností a různých kultur. Žijí spolu bez nejmenšího
problému, protože nemají politický systém, náboženství, nepoužívají peníze a
veškeré potřeby k životu získávají prostřednictvím systému směny.

V tomto epickém městě jsou budovy postaveny v experimentální
architektuře a neustále se proměňují. Je to proto, že se tyto struktury snaží
optimalizovat spotřebu obnovitelných energií a jejich hlavním cílem je
opakované využití a recyklace.

ZAJÍMAVOSTI

Člověk, který toto úžasné město navrhl a vytvořil, byla Mirra
Alfassa, lépe známá jako „Matka“: „Na Zemi by mělo být místo, které žádný
národ nebude moci prohlásit za své vlastní, kde by všechny lidské bytosti
dobré vůle s upřímnou touhou mohly žít volně jako občané světa a podléhat
jediné autoritě – nejvyšší pravdě. Místo míru, svornosti a harmonie, kde
všechny bojovné instinkty v člověku budou využívány výhradně k překonání
příčin lidského utrpení a strádání, slabosti a ignorance a k vítězství nad
omezením a postižením. Místo, kde potřeby ducha pokroku a zájmu o něj
předstihnou uspokojení z touhy, vášně a honby za potěšením a materiálním
požitkem.“ Z této hypotézy dnes povstalo toto úžasné mezinárodní město.

Pěstují se zde ovocné stromy, mají zde kukuřičná pole a sady
jsou uspořádané do 15 farem s rozlohou 160 hektarů. Tímto způsobem si
město zajišťuje dostatek jídla pro své obyvatele. Na těchto farmách pracuje
50 vesničanů a 300 jejich sousedů a vyprodukují 2 % rýže a obilovin, které
město spotřebuje a 50 % zkonzumované zeleniny. Vesnice je také soběstačná
v produkci mléka a mléčných výrobků a v sezóně i v produkci ovoce.
Přestože se nejedná o jediné město, uplatňující tento model, je
zvláštní tím, že je chráněno UNESCEM a představuje zářný příklad toho,
jakým způsobem bychom mohli žít v následujících letech, kdy nám Země
začne dávat najevo důsledky našeho zneužívání. Určitě jde však o příklad
způsobu zdravého života, jak duševního, tak fyzického.

Jana Rybářová

ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO

Pavlíčkův stroj času
Sci-fi povídka
Už patnáct let bydlel děda Vobořil v domově pro seniory
Džbánek na kraji svého rodného města. Navštěvovali ho jeho syn Eduard s
manželkou Julií a rozkošným vnukem Pavlíčkem.

Při jedné návštěvě si děda stěžoval: „Skoro každý den nám dávají
na svačinu banán. Připadám si jako opice!" Eduard odpověděl: „Víš co, Pavel
pro tebe něco má." Byla to krabice s číselníkem a dvěma držátky. Pavel podal
jedno držátko dědovi, druhého se chytil sám. „Tak, dědečku, nelekej se,
podíváme se do časů tvého mládí."

Na číselníku nastavil rok 1984. A začaly se dít věci! Ozval se ostrý šum, který
po chvíli přešel v intenzívní pískot. Za patnáct minut vše utichlo a děda s
vnukem se vznášeli nad svým rodným městem v roce 1984. Pod sebou viděli
obchod s ovocem a zeleninou a před ním velikou frontu na banány. Lidé
tenkrát záviděli opicím…

Mgr. Petr Chlebovský
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Řešení kvízu - Známé dvojice:
1.

Hamlet a Ofélie

12. Oldřich a Božena

2.

Břetislav a Jitka

13. Romulus a Remus

3.

Radúz a Mahulena

14. Hanzelka a Zikmund

4.

Laurin a Klement

15. Suchý a Šlitr

5.

Kain a Ábel

16. Šimek a Grossman

6.

Romeo a Julie

17. Laurel a Hardy

7.

Přemysl a Libuše

18. Voskovec a Werich

8.

Faust a Markéta

19. Křemílek a Vochomůrka

9.

Tristan a Izolda

20. Bob a Bobek

10. Adam a Eva

21. Bolek a Lolek

11. David a Goliáš

22. Cyril a Metoděj

