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ÚVODEM

Vážení čtenáři Zpravodaje Korýtko!
Doufám že jste svátky přežili ve zdraví. Do nového roku vám přeji
všechno dobré. Zaměstnancům domova přeji aby se konečně
dočkali zvýšení platu, protože peníze jsou důležité. Všem přeji
hodně zdraví a příjemné chvíle se Zpravodajem
Korýtko.
Mgr. Petr Chlebovský, šéfredaktor

1.

Z DOMOVA KORÝTKO

DIVADELNÍ VYSTOUPENÍ
Již po osmé přišly děti z amatérského divadla
Ze Staré Vsi zahrát uživatelům divadelní
představení s názvem
„Pohádka o 12-ti měsíčkách.“
Divadelní představení shlédlo asi
35 uživatelů ze středisek B2 a
C1 a uživatelům se toto představení velmi líbilo.
Po představení se dětští herci fotili s uživateli a krásně si s nimi
povídali.

Mgr. Radka Fürstová, DiS.
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Z DOMOVA KORÝTKO

PEČENÍ CUKROVÍ NA C3
K Vánocům neodmyslitelně patří cukroví. Nejoblíbenějším
druhem jsou vanilkové rohlíčky a linecké. Je spousta úžasných
receptů a druhů, ovšem my jsme se rozhodli pro linecké a
rumové kuličky. Domluvili jsme se na receptu, nakoupili jsme
ingredience a rozdělili si úlohy. Jedni hnětli, druzí váleli, někteří
vykrajovali a trouba pekla. Během pečení jsme si užili spoustu
legrace. Zavzpomínali jsme, jaké to bylo kdysi, připomněli jsme si
spoustu vánočních rituálů a někteří se rádi vrátili do svého
dětství. Pak jsme již netrpělivě očekávali výsledek našeho
společného snažení, jelikož se z trouby linula nádherná vůně.
Cukroví se nám povedlo a všichni jsme si na něm pochutnali.

Kolektiv C3
3.

Z DOMOVA KORÝTKO

ADVENTNÍ POSEZENÍ S UŽIVATELI
23.12.2019 NA STŘEDISKU B2
Den před Štědrým dnem jsme v jídelně na
středisku B2 měli posezení s paní vedoucí
Radkou a Boženkou. Uživatelů se zúčastnilo kolem
dvaceti. Dostali jsme od pana ředitele krabičku cukroví a přání,
za což moc děkujeme. Na posezení jsme si pochutnali na
buchtách a svařeném vínu. Paní vedoucí si s námi zazpívala
vánoční koledy za kytarového doprovodu svého manžela. Taky
nám popovídala o významu 4 svíček na adventním věnci (1. svíce
naděje, 2. svíce pokoj, 3. svíce přátelství, 4. svíce láska).
Boženka se s námi pobavila o vánočních zvycích a společně jsme
si zavzpomínali, jak jsme
slavili Vánoce ve svých
rodinách.

Uživatelka Misiačková Hana
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Z DOMOVA KORÝTKO

SILVESTROVSKÉ PÁRTY NA B2
Paní Katka a paní Marcelka nám
nachystaly přípitek červeného vína
a dětského šampusu malinového,
chlebíčky a jednohubky.
Uživatelů na jídelnu přišlo kolem dvaceti.
Zazpívali jsme si lidové písničky a paní
Katka některé uživatele vytáhla i do kola
k tanci.
Pěkně jsme si popovídali s pracovnicemi.
A hodně jsme se s nimi nasmáli.
Moc jim za tuto akci děkujeme.

Uživatelka Kukučková Zdeňka
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Z DOMOVA KORÝTKO

JEŽÍŠKOVA VNOUČATA 
Paní Bigošové jsme na štědrý den slavnostně předali dárek od
Ježíškových vnoučat. Paní si přála šaty.
Byla velmi překvapená, když rozbalila dárek. Měla v něm šaty,
kabátek a dobroty. Hned si šaty s pomocí pracovnic oblékla a
říká:
„Velmi se mi to líbí a tak bohatého Ježíška jsem už dlouho
neměla.“

Božena Valová
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Z DOMOVA KORÝTKO

ADVENTNÍ NEDĚLE
Společně s uživateli ze všech pater jsme se setkávali každou
adventní neděli. Čekání na vánoce jsme si zkrátili posezením a
rozjímáním. Vzájemně jsem si povídali, četli vánoční příběhy,
zpívali vánoční koledy, poslouchali vánoční koncert.

Renata Augustinová, Jaroslava Žůrková C1
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Z DOMOVA KORÝTKO

PŘEDVÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
V předvánočním čase v pondělí jsme se sešli na zpívání
výjimečně v dolních dílnách. Navštívily nás děti z MŠ na ulici
Patricie Lumumby v Ostravě, aby nám předvedly, co se ve školce
naučily.
Krásně předvedená pohádka o dvanácti měsíčkách nás
přesvědčila o šikovnosti dětí. Předvedly se i paní učitelky, které
připravily pohádkové kostýmy. Po pohádce jsme si spolu s
dětmi zazpívali známé koledy.
Zpívání nám trochu drhlo, chyběl nám hudební doprovod, i tak
jsme si tuto hodinku všichni užili a dětem jsme rozdali
sladkou odměnu za vystoupení.
Touto cestou děkujeme pracovnicím volnočasových tvůrčích
dílen za přípravu, občerstvení a veškerý servis.

Bc. Anna Fischerová
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Z DOMOVA KORÝTKO

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
Ve čtvrtek 19.12.2019 proběhlo v našem domově předvánoční
posezení s kulturním programem a drobným občerstvením.
Všechna místa vestibulu domova byla zaplněna uživateli a už
na scénu přicházeli roztomilí čertíci s jednou velkou čerticí –
paní učitelkou. Děti nám zatancovaly a zazpívaly a k čertům se
do tance přidali i roztomilí malí andílci. To aby byly
nadpřirozené síly v rovnováze.
Děti z MŠ na ulici Patricie Lumumby v Ostravě dostaly malou
odměnu a poté je vystřídali jejich starší kolegové ze Základní
umělecké školy na ulici Sologubova v Ostravě pod uměleckým
vedením pana učitele Tomáše Hanáka.
Krásné vánoční písně i swingová muzika nás slavnostně
vánočně naladila.
Drobné občerstvení divákům snad také chutnalo.
Tímto děkujeme všem kteří pomohli, hlavně paní Šárce
Menšíkové.

Bc. Anna Fischerová
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Z DOMOVA KORÝTKO

VÁNOČNÍ AKCE C1
Každoročně se společně s rodinnými příslušníky a uživateli služby
setkáváme na vánočním posezení.
Cukroví, které si pro tuto akci napečeme spolu s uživateli mají
možnost ochutnat všichni, kdo se akce zúčastni. S domácím
vyrobeným vaječným likérem si přiťukneme a popřejeme si
požehnané svátky a šťastný Nový rok plný zdraví a pohody.
Letošek byl pro nás překvapením v podobě skautu, kteří si pro
nás připravili společné zazpívání známých českých koled a pak
jsme se z úžasem dívali, když nám předávali „ Betlémské světlo.“

Kolektiv C1
10.

Z DOMOVA KORÝTKO

NEPEČENÉ KULIČKY A VÝROBA ANDÍLKŮ
Cukroví jsme již měly napečené, ale uživatelky si chtěly ještě
vyrobit nepečené rumové kuličky. Namočily si na týden rozinky do
rumu. Podle tradičního receptu – piškoty, rozinky, rum, kakao a
máslo, udělaly kuličky a vložily do papírových košíčků, které
uživatelce zakoupila rodina. O Vánocích si pak na kuličkách
uživatelé velmi pochutnali.
Na výzdobu pokojů si z papírových ubrousků uživatelky vyrobily
andílky.

Mgr. Šárka Menšíková
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Z DOMOVA KORÝTKO

ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘE
Abychom u uživatelů, kteří nemohou nebo nechtějí jít ke svým
blízkým na štědrovečerní večeři navodili tu správnou vánoční
atmosféru u štědrovečerní večeře, rozhodly jsme se, že jim
nachystáme krásnou štědrovečerní tabuli. S Janou Neoralovou
jsme nakoupily látky a naše pracovnice paní Pavla Adámková
ušila prostíráni na stůl pod talíře, příbory a sklenice. PSS, které
měly směnu na štědrý den, pak tabuli nachystaly. Uživatelům se
moc líbila.

Mgr. Šárka Menšíková
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Z DOMOVA KORÝTKO

VÁNOCE PLNÉ TRADIC NA B4
„Starý rok odchází do dáli, mladý se ubírá z dáli – a nežli jsme se
nadáli, konečně už je tady.“
Než se s rokem 2019 úplně rozloučíme, pojďme ještě naposled
zavzpomínat na Vánoce. Ty naše byly plné tradic. Společně jsme
si upekli voňavé cukroví, neboť vanilkové rohlíčky a linecké
nesmí na svátečním stole chybět. Poté jsme si vyrobili papírové
ozdoby a jimi vyzdobili nás vánoční stromeček. Myslím, že letos
se nám obzvlášť povedl…no posuďte sami. Na vánoční
atmosféře při zdobení stromečku nám přidávaly tradiční koledy a
lidové písně. A tak jsme si zpívali a veselili se.

Na štědrovečerní večeři jsme pak všichni zasedli k jednomu
stolu, který jsme si k této sváteční příležitosti hezky vyzdobili.

Mgr. Lenka Kokešová
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Z DOMOVA KORÝTKO

ZKRÁŠLOVÁNÍ INTERIÉRU NA C2
V prosinci loňského roku jsme v rámci zkrášlování oddělení C2 s
Janou Neoralovu nakoupily nábytek a bytové doplňky. Pohodlné
křesla s polštáři zpříjemní posezení nejen uživatelům, ale i
návštěvám. Koutek na konci chodby jsme doladily konferenčním
stolečkem, lampičkou a prosklenou skříňkou, do které jsme dali
nové hrníčky, skleničky a talíře. Uživatelé si tady mohou v klidu
posedět, dát si kávu, něco si přečíst nebo si popovídat s
návštěvou. Pro aromaterapii jsme zakoupily elektrický difuzér.,
který zpříjemní posezení.
Děkujeme vedení domova za možnost zakoupení tohoto vybavení.

Mgr. Šárka Menšíková
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Z DOMOVA KORÝTKO

ANDULKY
Andulka vlnkovaná je nejrozšířenější druh drobného papouška
chovaný v řadě domácností. Jedná se o nenáročného malého
papouška vhodného i pro úplné začátečníky. Je to inteligentní
zvíře, zábavný společník, lze ji snadno ochočit a můžete chovat
jak jednu andulku, tak i skupinku dvou a více členů.
Můžete ji také naučit mluvit – jak samečci, tak i některé samičky
umí dobře napodobovat zvuky a opakovat různá slova. Dobře se
snesou dva samečci i dvě samičky. Na výběr je mnoho barevných
variant – od jednobarevných andulek až po všechny možné
barevné kombinace.
Děkujeme vedení domova za zakoupení krásné voliéry.

Mgr. Šárka Menšíková
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Z DOMOVA KORÝTKO

Zhodnocení loňského roku a plán akcí na letošní rok
V loňském roce v našem domově proběhly různé společenské
akce a aktivity pro naše uživatele, rodinné příslušníky a osoby
blízké.
Podnikli jsme výlety např. na výstaviště Flora Olomouc. Byli jsme
se podívat na dřevěně sochy na Ostravici, na novou hasičárnu v
Palkovicích, v jeslích Kulíšek na Nové Vsi, v mateřských školách.
Autobusem se uživatelé mohli podívat na Landek, na Pustevny a
na zámek Hradec nad Moravicí.
V domově se mohli pobavit na plese, zúčastnit se přednášky
Lilky Prossová, která byla věnovaná Světovému dni knihy a
autorských práv. Pochutnat si na dobré kávě mohli uživatelé v
„Kavárně u Lidušky.“ Také jsme připravili velikonoční zábavu,
stavění a kácení máje, promítli letní kino, dvakrát jsme
uspořádali taneční zábavu s panem Petrem Veletou. Z dalších
akcí bych vzpomněla akci věnovanou Mezinárodnímu dni žen a
výročí okupace Československa. V domově jsme uspořádali
kuželkový turnaj mezi jednotlivými patry, ale také na terase
domova kuželkový turnaj mezi domovy. Pan Šedivý nám zazpíval
Hašlerovy písničky, také jsme si mohli poslechnout magickou
Panovu flétnu.
V listopadu pak vystoupil Mužský pěvecký sbor Vítkovice.
V prosinci na adventním koncertu vystoupili absolventi
Gymnázia Frýdlant nad Ostravicí, před Vánoci jsme uspořádali
vánoční posezení. Uživatelé se také měli možnost zúčastnit
koncertu zpěvačky Heleny Vondráčkové v hotelu Clarion v
Ostravě. Zúčastnili se soutěže o nejlepší závin v Akordu na
pozvání seniorklubu, kdy si mohli poslechnout saxofonistu,
shlédnout různé scénky a někteří se zde potkali i s kolegy
z práce, zpívali na Slavnostech jihu spolu se základní a

mateřskou školou Březinova a v Komenského sadech na akci
„Lidé lidem“.
16.

Z DOMOVA KORÝTKO

Zhodnocení loňského roku a plán akcí na letošní rok
Rovněž hráči kuželek prezentovali náš domov na kuželkovém
turnaji v domově Odry a jedna uživatelka na pěvecké soutěži
Kosák Přívozák v domově pro seniory Slunovrat. Uživatelé se byli
podívat na výstavě „Kreativ“ a „Život bez bariér.“ Také přispěli
životnímu prostředí akcí „Ukliďme Česko“. Zapojili se do sběru
víček z plastových lahví pro Charitu sv. Alexandra. Uživatelé se
zúčastnili soutěže o nejlepší nepečený dort v domově, který si
sami „upekli“ a prezentovali postup a recept před odbornou
porotou.
Uživatelé se v domově zúčastňují společného cvičení jógy, a
cvičení s Věrkou s míčem, kdy se setkávají se seniory z okolí.
Rovněž v domově probíhá kurz háčkování, kde se naučí nové
techniky háčkování. Uživatelé se mohli zapojit do osázení terasy
či tvoření z dětmi z mateřských škol nebo dobrovolníky.
Na terase domova proběhl jarmark, kdy si uživatelé mohli
zakoupit, nebo vyrobit různé věci. Před Vánocemi pak proběhly
vánoční trhy a určitě proběhla spousta dalších akcí, na které
jsem zapomněla.
A co nás čeká letos? Tady aspoň k nahlédnutí pár akcí.
Únor – Valentýnský koncert, ples ve večerních hodinách, kde
tentokrát potěšíme pány.
Březen – Mezinárodní den žen.
Duben – kavárna „U Lidušky“, „Ukliďme Česko“, Jarní slavnost
se spolkem BabyFit
Květen – Stavění a Kácení máje.
Další a další akce.
Těšíme se na vás.
Mgr. Šárka Menšíková
17.

Z DOMOVA KORÝTKO

PŘEDSILVESTROVSKÉ
POSEZENÍ 30.12.19
Toho dne se jedlo, pilo, zpívalo, hrálo a na silvestra s Menšíkem
se dívalo na plátně v kulturní místnosti.
Společně jsme si ten den užili, nasmáli se, zazpívali si a zahráli na
různé hudební nástroje. Hlavně jsme si vyzkoušeli sluneční
buben.

Kolektiv C1
18.

Z DOMOVA KORÝTKO

SILVESTR NA C1
Před půlnoci jsme se společně sešli v kulturní místnosti u plného
stolu, připravili jsme si přípitek klasické šampaňské a čekali jsme
na půlnoc. Když půlnoc odbyla společně jsme si přiťukli a popřáli
si do Nového roku.
Poté jsme si povídali a zazpívali si písničky.
Ve dvě hodiny ráno jsme byli všichni unavení, tak jsme se
rozloučili a odešli spát.

19.

Renata Augustinová

Z DOMOVA KORÝTKO

POOHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI LOŇSKÉHO ROKU NA B3
Loňský rok byl pro klienty na středisku B3 bohatý. Touto cestou
chci zavzpomínat alespoň na některé.
Klienti B3 měli možnost vyjet na několik výletů do blízkého okolí,
kde si zavzpomínali na mládí nebo vyjeli na nákupy či jen tak na
výlet, posedět v cukrárně. Jelo se např. do Krmelína nebo do
Polska.
Velkou radost udělala našim klientům „Ježíškova vnoučata".
Všech 12 přání bylo vyplněno. Splnila se krásná přání např. panu
Karlovi, který dostal velkou knihu křížovek.
Při pohledu na obálku a adresu odesílatele jen pronesl: „Ty vole,
Praha... tak to s Prahou navážeme družbu.“
Paní Zdenka má zase postaráno o příjemnou zahradnickou práci,
jelikož jí naježili stromky, které nám budou růst na balkóně, a
paní Zdenka se o ně bude s láskou starat, jelikož celý život miluje
přírodu.
Paní Věrce se splnil tajný sen, když měla príma rande s panem
Lukášem, který ji pozval na skvělý zákusek a kávičku do cukrárny.

20.
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Další radost udělala mladá rodinka s malou Andělkou a Pepinou
naší paní Zdeničce. Donesli ji na pohlazení bílou kočičku jménem
Elza, se kterou udělali felinoterapii a dokonce naprosto úžasná,
nebojácná, malá Pepina udělala v posteli paní Zdeničce
Babyterapii.
Posilou v našem týmu je nově i terapeutická panenka, kterou
naši klienti pojmenovali Anička.

21.

Z DOMOVA KORÝTKO

Ježíškova vnoučata udělala našim klientům ale také
zaměstnancům velikou radost. Vždy to byli srdeční lidé, rodinky s
malými dětmi a častými iniciátory obdarování byly samotné děti,
což je naprosto nádherné. Jednou takovou byla i čtyřletá
Nikolka, která nechala svou maminku (byla totiž hodně
naměkko) dole v bistru a sama v doprovodu pracovnic obešla
klienty na B3 a každému dala bonbónky a obrázky, které sama
nakreslila. Dokonce donesla tolik ovoce, že jsme je využili na
udělání ovocných mís na 3. adventní posezení.
Některá „Ježíškova vnoučata“ přislíbila i další návštěvu, tak
doufáme, že se s nimi opět shledáme.
Další akce, na kterou rádi zavzpomínáme byla např. „Nedělní
kavárnička“. Pravidelně jednou měsíčně probíhalo společenské
setkání v naší "Kavárničce", kdy lidé mohli posedět u výborné
kávy, zákusku, vínečku či oblíbeného eier koňaku. Při té
příležitosti se zpívalo, vzpomínalo se.
Využili jsme také místnost plnou vzpomínek i pro konání našeho
„kulinářského klubíku.“ Mělo to tu správnou šťávu.
Pořádaly se i tradiční oblíbené akce jako smažení vaječiny,
plackiády, tvarůžkové párty a špekáčkové párty. K tradicím na B3
patří také konání adventních setkání.
Na úplný závěr roku nesměla chybět ani správná silvestrovská
párty, které se zúčastnilo 20 klientů, kterým se nechtělo spát, ale
slavit. Klienti si sami připravili jednohubky, nechyběl ani přípitek
s šampaňským a vítání nového roku 2020.
Karla Janečková Venháčová
22.
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ZPÍVÁNÍ
Začátkem nového roku, v první hodině našeho oblíbeného
zpívání nás navštívil pan František Hromek, který hrával na
housle v cimbálové muzice Technik. Pan Hromek nám vyprávěl
o Janu Rokytovi, Jarmile Šulákové a mnoha dalších, kteří s
Technikem vystupovali.
Za doprovodu houslí jsme si zazpívali pár koled a poté náš
obvyklý repertoár našich lidových písniček.
Mezi zpíváním nám pan Hromek vyprávěl své bohaté zážitky z
cest. Všem se vyprávění i zpívání líbilo.
Hodina uplynula jako voda a s příslibem další spolupráce jsme
se rozloučili. Už se těšíme na další setkání.

Bc. Anna Fischerová
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ZMĚNA SAZEBNÍKU ÚHRAD
Od 1.2.2020 se mění sazebník úhrad.

Se změnou sazebníku Vás budou seznamovat sociální pracovníci
a najdete jej na informační tabulích. Se změnou sazebníku
budou projednávány také dodatky ke smlouvě o poskytnutí
sociální služby.

24.

HISTORIE A SOUČASNOST

Nezapomenutá Ostrava

1.

2.

3.

Poznali jste místa na fotografiích? Správné odpovědi naleznete
v závěru a řešení.
Zdroj: https://www.google.com/

25.

KVÍZ

Čím jsou zvířata charakteristická?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.

ZEBRA
LEV
NETOÝR
KLOKAN
ČÁP
CHBOTNICE
KAPR
ŽRALOK
JEŽEK
SLON
ŽIRAFA
ŽELVA

CHAPADLA
PRUHY
KAPSA
ZUBY
VELKÉ UŠI
ŠUPINY
CHOBOT
HŘÍVA
KRUNÝŘ
DLOUHÝ ZOBÁK
DLOUHÝ KRK
BODLINY

Veselé počítání

40

1. Kolik prstů na nohou má čtyřčlenná rodina?
2. Kolik měsíců má dvouleté volební období?
3. Kolik očí má dohromady třída 10 dětí s učitelkou?
4. Kolik kilometrů je 2000 metrů?
5. Kolik minut je 1,5 hodiny?
6. Kolik vteřin mají 2 minuty?
7. Kolik piva vypiji, když si dám tuplák?
8. Kolik mililitrů je v jednom litru?
9. Kolik prstů má dohromady 5 dětí?

Mgr. Lukáš Bražina
Řešení najdete na poslední straně tohoto Zpravodaje
26.

ZÁVĚR A ŘEŠENÍ

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

Řešení:
Čím jsou zvířata charakteristická?

1B
2H
3E
4C
5J
6A
7F
8D
9L
10 G
11 K
12 I
Veselé počítání

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

40
24
22
2
90
120
1 litr
1000
50
Nezapomenutá Ostrava

1. Hotel palác
2. Dům energetiky
3. Čapkova sokolovna
27.

