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Vážení čtenáři Zpravodaje Korýtko,

Mgr. Petr Chlebovský, šéfredaktor

tak nám ten čas rychle utíká. Máme tu listopad, poslední měsíc podzimu.
Pomalu nám končí podzim i když to tak nevypadá.

V říjnu se konaly komunální volby a doplňovací volby do Senátu České
republiky. V této souvislosti bych se Vám chtěl omluvit za to, že článek
o volbách vyšel se značným zpožděním, kdy už při nejlepší vůli nebyl
aktuální.

2. listopadu jsme vzpomínali na své blízké, kteří již nejsou mezi námi.

Pomalu, ale jistě se přibližují Vánoce. V obchodních centrech už vládne
vánoční atmosféra a jsou k dostání třeba vánoční čokoládové kolekce.

Přeji Vám příjemný předvánoční čas a bohaté zážitky při čtení Zpravodaje
Korýtko.



MĚSÍC V ROCE

Listopad

Pranostiky:

Zdroj:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Listopad
http://www.svatek.org/pranostiky/listopad-mesic 1.

• Když na Všech svatých mrazivo, bude zima teplivo; když déšť tu je,

třeba za pecu vlézt.

• Začne-li zima až s adventem, potrvá deset týdnů.

Kolem Všech svatých slunce uroní ještě malou slzu babího léta.

• Chodí-li se v adventě bez kožicha, bude se v postě jistě nosit.

Listopad je jedenáctý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má

30 dní.

Listopad začíná stejným dnem v týdnu jako březen.

Název je odvozen od padání listí, které je v tuto roční dobu ve

středoevropských přírodních podmínkách typické.

V římském kalendáři byl listopad devátým měsícem (proto se

jmenuje v jiných jazycích november, podle novem = devět). V roce

153 př. n. l. byly přidány ještě další dva měsíce.

V církevním kalendáři, podle toho, na který den připadá Štědrý den,

advent začíná poslední neděli v listopadu nebo první neděli

prosince.



UDÁLOSTI Z DOMOVA KORÝTKO

1.10.2018

Dobro den

Události za říjen 2018

2.

Ing. Mgr. Kristýna Slaná

V Domově Korýtko, příspěvkové organizaci zřizované Statutárním

městem Ostrava mají s dobrovolnictvím bohaté zkušenosti. Od

roku 2004 spolupracují s Dobrovolnickým centrem ADRA.

Dobrovolníci dochází za klienty domova pravidelně jako jejich

společníci. Domov Korýtko je zapojen také do projektu MOST

mezi generacemi, který je zaměřen na sdílení a společné trávení

volného času seniorů a studentů z gymnázia.

Dobrovolnictví však není jen záležitostí jednotlivců. V pondělí
1. října 2018 navštívili Domov Korýtko, příspěvkovou organizaci
zaměstnanci ostravské pobočky firmy KPMG Česká republika,
s.r.o. V průběhu celého dne 18 zaměstnanců doprovázelo
jednotlivé seniory mimo domov. Cíl cesty byl různý. Vždy podle
potřeb a přání seniorů. Někteří si tak díky dobrovolníkům zařídili
opravu hodinek, jiní navštívili obchod či poseděli v restauraci. Po
krátké instruktáži pomáhali dobrovolníci také klientům na
speciálních polohovacích křeslech. Uspořádání DobroDne
umožnilo 38 klientům v dopoledních i odpoledních hodinách ucítit
vůni podzimního listí, slyšet šumění stromů a užít si slunného
počasí. Vše v příjemné společnosti ochotných, srdečných
a usměvavých mladých lidí z firmy KPMG Česká republika, kterým
patří náš veliký dík!

V roce 2018 byl Domov Korýtko

prvním ostravským domovem,

který zahájil spolupráci přes

DC ADRA s mateřskou školou.

Senioři a děti z MŠ Výškovická

přibližně jednou měsíčně vytváří

dekorace či sázejí rostliny.



UDÁLOSTI Z DOMOVA KORÝTKO

1.10.2018 Výbor obyvatel

Události za říjen 2018

3.

Ing. Mgr. Kristýna Slaná

V pondělí 1.10.2018 se uskutečnil výbor obyvatel. Témata, která byla
diskutována:
• Rekonstrukce domova:
Zpracovává se projektová dokumentace.
• Investice:
Pořizují se nové postele, koupací lůžko, sprchové křeslo.
• Kuchyně domova:
Zazněly připomínky i pochvaly k přípravě a složení stravy.
• Holička, kadeřnice:
Do domova dochází nová kadeřnice a holička p. Krupová.
• Komunitní zahrada:
V příštím roce bude opět pronajat část pozemku spolku, který v zadní
části zahrady pěstuje zeleninu a další plodiny.
• Změna pravidel pro výplatu důchodu hromadným výplatním

seznamem:
Klienti byli se změnou seznámení při projednávání dodatků ke
smlouvám.
• Školení zaměstnanců:
Zaměstnanci se školí v bazální stimulaci.
• Zpravodaj Domova:
Obsahově i vzhledově Zpravodaj vyhovuje.
• Zvyšování úhrad:
S ohledem na zvyšování důchodů i růst nákladů dojde v roce 2019 ke
zvyšování úhrad.
• Chování klientů mezi sebou navzájem:
Zaměstnanci vždy řeší situace, kdy jeden klient zasahuje do práv jiného.
• Chování zaměstnanců:
Třískání dveřmi i nevhodný slovník a další pochybení jsou řešena
vedoucími pracovníky.
Podrobný zápis z jednání výboru obyvatel je k dispozici na

jednotlivých patrech a u vedoucích a sociálních pracovníků.



UDÁLOSTI Z DOMOVA KORÝTKO

9.10.2018

Vyprávíme si německy

Pan Miroslav Drgač oslovil Domov Korýtko s nápadem, že by
rád pro naše uživatele pořádal konverzace v německém jazyce.
Pan Drgač pracoval v Německu a před odjezdem do Německa
absolvoval kurz němčiny v trvání tří měsíců. Dne 9. 10. 2018
v zasedací místnosti proběhla konverzace v německém jazyce
za účasti šesti uživatelek. Bohužel představa pana Drgače
a uživatelů o průběhu konverzace byla odlišná. Pan Drgač měl
představu, že naši uživatelé budou učit jeho a naši uživatelé si
chtěli němčinu zopakovat a naučit se něco nového. Zatím
nevíme, zda konverzace v německém jazyce bude pokračovat.

Události za říjen 2018

4.

Mgr. Šárka Menšíková
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Události za říjen 2018

5.

V pondělí 15.10.2018 se uskutečnilo v našem Domově v
15 hodin již druhé „Setkání u čaje za lepším přístupem
k lidem s demencí”.
Účastnili se ho rodinní příslušníci hlavně od uživatelů
služby domova se zvláštním režimem. Hlavním tématem
bylo: ”Život s osobou s demencí, možnosti péče
a pomoci”. Účastníci měli na lektorku, Mgr. Lucii
Pohlovou, řadu praktických otázek, které se jim snažila
zodpovědět.
„Třetí Setkání u čaje” se uskuteční v pondělí
10. prosince od 14 hodin.
Setkání bude určené nejen pro širokou veřejnost,osoby
blízké našich uživatelů služby, ale také pro samotné
uživatele služby, kteří mají zájem o přednášku na téma
Stáří a stárnutí.

PhDr. Rostislav Mrlina

15.10.2018

Setkání u čaje
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Události za říjen 2018

6.

PŘÍŠTÍ SETKÁNÍ PROBĚHNE

V SOBOTU 1.12.2018

OD 14:00 HODIN

V HORNÍCH DÍLNÁCH

TÉMA: 

VÁNOCE A VÁNOČNÍ 
OZDOBY

20.10.2018

Kurz háčkování

Ing. Mgr. Kristýna Slaná

Kurzu, který se uskutečnil 
v horních dílnách v sobotu 
odpoledne se zúčastnilo 
celkem 10 osob.

Kurz háčkování je 
novinkou podzimu 2018.

Pořádá jej paní Marcela 
Kuchařová.

Tématem 1. setkání 

byly čtverečky.
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Události za říjen 2018

7.

22.10.2018

Hudební vzpomínání: Judita Čeřovská

Judita Čeřovská, rozená Judita Štěrbová, (21. dubna 1929, Most –

9. října 2001, Praha) byla česká a německá zpěvačka

a šansoniérka. Pocházela ze smíšeného manželství, maminka byla

rodilá Němka, tatínek Čech. Tento fakt jí zejména v mládí působil

řadu osobních potíží, což bylo dáno především velmi nedobrou

politickou situací jak v Německu, tak v Československu.

Svoji poloprofesionální dráhu

začala v 27 letech. Tehdy se

umístila jako 2. v soutěži

Hledáme mladé talenty a ihned

na to začala zpívat v pražském

music hallu Alhambra.

Velkou dávku úspěchu způsoboval její obrovský osobní šarm,

přirozená noblesa, jakož i velká důslednost spojená

s důkladností, s jakou přistupovala ke každé práci. Byla

považována za velmi atraktivní a neobyčejně půvabnou ženu

s velice podmanivým hlasem.

Ze známých písní:
• Akropolis Adieu
• Malý vůz
• Co dál
• Dominiku
• Řekni, kde ty kytky jsou
• Sám pod svou hvězdou
• Můj ideál
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8.

22.10.2018

Hudební vzpomínání: Judita Čeřovská

V listopadu budeme společně 
vzpomínat na Milana Chladila.

Tým pracovníků

Spolu s Karlem Gottem, Hanou Hegerovou a Josefem Lauferem

zpívala na světové výstavě EXPO ’67 v kanadském Montrealu

v pořadu „Pop stars of Prague“. Zde ji viděli někteří američtí

hudební manažeři, kteří jí nabízeli zajímavé angažmá v zámoří. Ona

však nakonec všechny nabídky odejít do odmítla.

Zemřela ve věku 72 let v Praze, pochována je na Olšanských

hřbitovech. Dnes je považována ze jednu z největších pěveckých

legend československé populární hudby 20. století.

Od roku 1989 vystupovala se

skupinou Pavel Smetáček &

Traditional Jazz studio, se kterým

zpívala šansony, swingové

a jazzové evergreeny. V 90.

letech se často objevovala i v

České televizi a kromě toho

tehdy vyšlo hned několik

hitových výběrů s hudbou 60. let

na CD.

Zdroje:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Judita_%C4%8Ce%C5%99ovsk%C3%A1
https://kultura.zpravy.idnes.cz/zemrela-zpevacka-judita-cerovska-dqz-
/hudba.aspx?c=A011010_171023_hudba_brt
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9.

22.10.2018

Povídání o Františkových lázních 

s Kateřinou Polínkovou

Již podruhé k nám zavítala slečna Kateřina Polínková, aby pro
uživatele Domova Korýtko uskutečnila zajímavou besedu –
tentokrát o svých zkušenostech a zážitcích z Františkových lázní.
Slečna Polínková není v domově neznámou osobu, dochází k nám
také s dobrovolníky z projektu MOST a společně vymýšlí
volnočasové aktivity pro uživatele.
Na přednášku dorazilo tentokrát 7 uživatelů, kteří si opět
pochvalovali, jak pečlivě byla slečna Polínková připravena a kolik
zajímavostí se od ní dozvěděli.



UDÁLOSTI Z DOMOVA KORÝTKO

10.

V zasedací místnosti domova si slečna Polínková připravila
hodinové povídání o svých návštěvách Františkových lázní,
o různých druzích minerálních vod, které ochutnala a jejichž léčivé
účinky pocítila na svém těle. Rozpovídala se také o dalších
zajímavých místech na Chebsku, které díky pobytu v lázních
navštívila. Slečna Polínková měla pro uživatele na ukázku mnoho
letáků, časopisů a různých upomínkových předmětů.

Zajímavé byly příběhy o zázračné moci sošky nahého Františka.
Ženám, které si na něj sáhnou, údajně pomáhá od neplodnosti.
Na procvičení paměti byla v závěru přednášky připravena soutěž
o magnetku Františka, kterou však vyhrál muž .

Bc.Karolína Švajdová,

Sociální pracovnice
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11.

24.10.2018

Převzetí nového automobilu

Ve středu 24. 10. 2018 ředitel Domova Korýtko Mgr. Jan Seidler
převzal k užívání nové devítimístné vozidlo Ford Tourneo Custom
v bílé barvě. Na zakoupení tohoto vozidla přispěl zřizovatel dotací
ve výši 1 mil. Kč.
Tento vůz se vyznačuje velkou flexibilitou vnitřního prostoru.
V novém Tourneu Custom se můžete těšit na mimořádný cestovní
zážitek bez ohledu na to, na kterém sedadle sedíte. Flexibilní zadní
sedadla umožňují rozdělit dostupný prostor mezi cestující
a zavazadla v mnoha různých konfiguracích. Mohou zde pohodlně
cestovat i dva uživatelé pohybující se na mechanickém či
elektrickém invalidním vozíku, aniž by museli přesedat.
Uživatelé se tak mohou těšit na výlety, kdy se jim bude pohodlně
v tomto autě cestovat.

Mgr. Šárka Menšíková
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12.

25.10.2018

100 let od založení Československé republiky

Organizační tým, ve složení Karolína Švajdová, Šárka Menšíková, Jana
Neoralová, Petra Pavelková, Josef Chovanec a Anna Fischerová, již v
měsíci září začal chystat program k 100 letům založení Československa.

Původně jsme si mezi s sebou rozdělili oblasti, o kterých každý z nás
uživatelům popovídá. Pak ale Karolínu Švajdovou oslovila dobrovolnice
paní Sedláčková s tím, že by chtěla docházet do Domova Korýtko
a pořádat pro uživatele besedy či jiné skupinové aktivity. Bývala
učitelkou, proto ji vystupování před lidmi problém nedělá. Organizační
tým ji tedy oslovil s programem k této akci.
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Události za říjen 2018

13.

25.10.2018

100 let od založení Československé republiky

Mgr. Šárka Menšíková

Také vznikl nápad oslovit ZŠ Březinova, jejíž žáci již v domově se svým
pásmem vystupovali v červnu letošního roku. Z těchto nápadů
nakonec vznikly dvě akce a to dopolední, kdy o půl jedenácté
vystoupily děti ZŠ Březinová a předvedly své pásmo písní a scének a
odpoledne ve 14.00 hodin, kdy nás historií naší republiky provedla
paní Sedláčková, své velmi zajímavé povídání proložila zpěvem a hrou
na piano.

Bylo vidět, že je to pro
uživatele velice zajímavé
téma, s nadšením se pouštěli
do diskuse, doslova hltali
každé slovo a také si rádi
zazpívali písničky jako:

Paní Sedláčková by náš domov opět ráda navštívila a to před Vánoci,
ráda by si s uživateli zazpívala koledy.

„Ach synku, synku, Okolo Frýdku,
Beskyde, Beskyde“ a další.
Uživatelům jsem nabídli výbornou
kávu, nealko pití, chlebíčky
a croissanty.
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14.

29. 10. 2018

Hašlerovy písničky

Mgr. Šárka Menšíková

Ředitel našeho domova pan Mgr. Jan Seidler oslovil pana Karla
Šedivého z Prahy, zda by mohl vystoupit v našem domově. Pan
Šedivý nabídl pořad „Hašlerovy písničky“. Tento pořad je sestavený
z nejznámějších písní Karla Hašlera doprovázený poutavým slovem.
Posluchači se v něm seznámili s životními osudy největšího českého
písničkáře a vyslechli si mnoho jeho známých melodií.

Pan Šedivý zazpíval písně jako je „Po starých zámeckých schodech“,
„Písnička česká“, „Staré topoly“, „Pětatřicátníci“ a další. Vystoupení
se uživatelům moc líbilo, rádi si tyto písně zazpívali. Na pana
Šedivého se můžeme těšit opět na jaře, kdy nás Hašlerovými
písničkami provede Prahou.
Děkuji Aničce Fischerové, Petře Pavelkové a Karolíně Švajdové za
pomoc při akci.

Pan Karel Šedivý se narodil
v Praze, v mládí se začal učit hře
na kytaru, hrál také na basovou
kytaru, později vystudoval
kontrabas na Konzervatoři v Praze,
hrál v Národním divadle v Praze.

Nyní je členem souboru Trio české hudby, České duo a Arco
collegium. Představení pana Šedivého v kulturní místnosti našeho
domova shlédlo více než 40 uživatelů.
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15.

30.10.2018

Hubertovská zábava

Mgr. Lukáš Bražina

Trubači z mysliveckého spolku
představili, loveckou hudbu a s ní
spojené udržování mysliveckých
tradic. Seznámili přítomné
s důvodem, proč je právě sv. Hubert,
tak těsně spjatý s myslivostí… jelikož
tento světec byl vášnivým lovcem
lesní zvěře.

Nejednalo se pouze o přednášku, lidé
byli dotazy přednášejícího vtaženi do
dění. Po poutavém vyprávění bylo
přítomným nabídnuto občerstvení v
podobě červeného vína, kávy, sladkých
croissantů a obložených chlebíčků. Rád
bych poděkoval svým kolegyním za
pomoc a spolupráci.

Hubertovskou zábavu doprovázel
písněmi pan harmonikář. Lidé si
určovali jaké písně chtějí zahrát, mnozí
zpívali a především se všichni velice
dobře bavili. Pan harmonikář vytvořil
hudební duo s panem Horáčkem, který
hrál výborně na vozembouch čímž
předvedl vytříbený cit pro rytmus.
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Je libo kávičku?

Bc. Karla Janečková Venháčová

Pravidelně jednou měsíčně zavoní na středisku B3 vůně

kávy.

Rádi přivítáme do kavárničky dobré lidi, a že pracovnice

umí připravit prvotřídní kávu. Podle libosti naleznete

v nabídce nejen „turka“, ale také vídeňskou kávu se

šlehačkou, alžírskou kávu s vaječným koňakem a další.

Všechny dobroty jsou připravené s láskou a každý to

pozná, každý se pak rád vrací do naší nedělní kavárničky

na B3.

Kavárničkoví labužníci

tráví siestu v příjemné

společnosti, u lahodného

moku si zavzpomínají,

zazpívají písničky a

společně s pracovnicemi

je jim fajn.

Otevře se nedělní

kavárnička a milovníci

kávy a výtečných

zmrzlinových pohárů

a dortíků si přichází na

své.
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Už se urodilo!!!

Letošní rok jsme se všichni zapojili do pěstování snad všeho

možného, co jen pěstovat jde.

Každé středisko převzalo péči o truhlíky s krásnými červenými

muškáty a letničkami obsypanými kvítky, které zkrášlovaly

balkóny našeho Domova.

Na našem středisku B3 již třetím rokem agrárničíme a

zdokonalujeme se v pěstování převážně rajčat a bylinek.

Začínali jsme na balkóně s třemi mini rajčátky, druhým rokem 

jich bylo již pět a letos osm, úroda vzrůstá, že nám asi příští rok 

nebude stačit balkón. Kromě rajčat se nám dařilo pěstovat 

měsíční jahody, bylinky i skalničky.



UDÁLOSTI Z DOMOVA KORÝTKO

Události za říjen 2018

18.

Už se urodilo!!!

Bc. Karla Janečková Venháčová

To jsme však netušili, že budeme mít obrovskou úrodu

melounů!!!

Při pohledu od parkoviště bylo vidět z jednoho okrasného

truhlíku s muškáty jakousi liánu. Truhlík vypadal velmi

dekorativně a člověk po očku sledoval, jak se té liáně daří, jak

krásně kvete. Při bližším pozorování jsme zjistili, že se jedná o

moc hezkou a zvláštní rostlinu, dalo se zprvu jen tipovat, co to

může být a jak se do truhlíku něco tak podivného dostalo.

Jednoho krásného zářijového dne při zalévání truhlíků na nás

čekalo velké překvapení. Jaké? Stačí se podívat na fotku… urodily

se nám melouny. Liána se obsypala hned třemi melounky, jsou to

malí prcci, takové jednohubky a do běžné velikosti už nestihnout

dorůst, ale pro příští rok máme jasno, že B3 rozjede pěstování

nejen rajčat ale i melounů ve velkém.



INFORMACE

Plánované události

19.

Příprava terasy na zimu
5.11.2018 
od 9:30 hodin

Hudební vzpomínání: Milan Chladil
19.11.2018 
od 10:00 v kulturní místnosti

Kavárna u Lidušky
22.11.2018 
od 9:30 do 11:30 v kulturní místnosti

Vánoční tvoření s Mittalem
29.11.2018
v dopoledních hodinách
v kulturní místnosti

Kurz háčkování
1.12.2018 
od 14:00 
v zasedací místnosti

Koncert: Mužský pěvecký sbor Vítkovice
4.12.2018 od 16:00 
v kulturní místnosti



INFORMACE

Darované deky, rukávníky a další výrobky 

pomáhají k procvičování 

jemné motoriky a smyslové stimulaci

20.

V říjnu 2018 obdržel Domov 
Korýtko mimořádný dar.

Ručně háčkované, pletené a 
šité deky, rukávníky i tašky.

Pomáhají klientům 
domova k 
procvičování jemné 
motoriky a 
smyslové stimulaci.

Předání daru od
zapsaného spolku
Klubko s nití pomáhá 
zprostředkovala klientka 
Domova p. Wernerová.



INFORMACE

Bazální stimulace

21.

Začátkem listopadu 
2018 absolvovali 
zaměstnanci Domova 
Korýtko nástavbový kurz 
Bazální stimulace pod 
vedením PhDr. Karolíny 
Friedlové.

„Bazální stimulace® pomáhá zvyšovat kvalitu života a
bezpečnost poskytované péče.“

PhDr. Karolína Friedlová, Praxisbegleiter für Basale Stimulation® in der 
Pflege jednatelka INSTITUTu Bazální stimulace®

Bazální stimulaci používají 
zaměstnanci našeho domova 
v péči. Nejčastěji v 
návaznosti na koupání.

Jedná se o pečovatelský 
koncept, který podporuje 
vnímání, komunikaci a 
pohybové schopnosti 
člověka.



K ZAMYŠLENÍ

Slavný 28. říjen

22.

Tento den jsme slavili sté výročí vzniku Československa. Mám
takový pocit, že ta historie je trošku trapná. Vždyť ta slavná a dnes
chválená první republika vydržela pouhých 20 let!

Byl to stát vyspělý, kdo měl práci nebo byl majitelem nějakého
podniku, tak se měl dobře. Byla tady nejenom vysoká úroveň
průmyslu a zemědělství, ale také kultury. Ovšem první republika
také měla své sociální a národnostní problémy. Byl to
mnohonárodní stát, žili v něm Češi, Poláci, Němci, Slováci
a Zakarpatští Ukrajinci. Československo tehdy zaujímalo rozsáhlé
území Čech, Moravy, Slovenska a Zakarpatské Ukrajiny. Právě se
Slovenskem a Zakarpatskou Ukrajinou měla pražská vláda největší
problémy.

Pak přišel Mnichov 1938 a poté 14.březen 1939. Československo
ve své původní podobě přestalo existovat. V roce 1945 bylo
obnoveno, ovšem již bez Zakarpatské Ukrajiny, která se začlenila
do tehdejšího Sovětského svazu. Jestliže po roce 1945 byla ještě
naděje, že demokracie zůstane zachována, tato naděje skončila
komunistickým převratem v únoru 1948. Následovalo 40 let
komunistické diktatury.

V roce 1968 byla znovu naděje na demokracii v Československu.
Tuto naději však definitivně zmařila okupace vojsk varšavské
smlouvy v srpnu 1968. Na skutečnou demokracii jsme museli
čekat až do 17.listopadu 1989. Slovensko se 31.prosince 1992
osamostatnilo. Taková je stručná historie našeho státu.

Mgr. Petr Chlebovský, šéfredaktor



ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO

Staňte se součástí našeho Zpravodaje

23.

Vážení čtenáři,

Zpravodaj Korýtko vychází od roku 2018 již jako měsíčník. Je
zveřejňován a volně ke stažení na internetových stránkách
Domova Korýtko, příspěvkové organizace.

Redakční tým se skládá ze zaměstnanců i klientů domova.
Šéfredaktorem je Mgr. Petr Chlebovský.

Budeme rádi, pokud se zapojíte do tvorby Zpravodaje svými
příspěvky. Ať už vzpomínkami, zamyšlením ke konkrétní události
či jen stručným postřehem ze života.

Zde je prostor pro Vás. 

Své příspěvky můžete předat sociálním pracovníkům nebo zaslat
v elektronické podobě na info@domovkorytko.cz.

Těšíme se na Vaše články a náměty!

Zdroj:

Redakční tým



KVÍZ

DOPLŇTE JÍDLO DO VĚT

24.

Řešení najdete na poslední straně tohoto Zpravodaje

1. ODŘÍKANÉHO…………………..NEJVĚTŠÍHO KRAJÍC.
2. TAKÉ JE DO TOHO ZAPLETENÝ,MÁ…………………….NA HLAVĚ.
3. TO BYLO PŘED TVÝM NAROZENÍM, TO JSI BYLA JEŠTĚ 

NA……………….
4. JDE TO DOBŘE, JAKO PO…………………………
5. JSOU SI PODOBNÍ JAKO…………………………. , ………………………
6. DOSTAL SE DO PĚKNÉ………………………………
7. JE JEŠTĚ MLADÝ, TEČE MU………………………PO BRADĚ.
8. NENECH SE OPÍT……………………….
9. SLÍZLI MÍSTO NÁS VŠECHNU…………………..
10. NEVDALA SE, ZŮSTALA NA………………………

SPOJTE PŘÍSLOVÍ SE STEJNÝM VÝZNAMEM

1. TEČE MU DO BOT
2. VZAL NOHY NA RAMENA
3. JE TO MEZI ČTYŘMA OČIMA
4. POUŠTÍ SE NA TENKÝ LED
5. LEJE JAKO Z KONVE
6. CHODÍ JAKO TĚLO BEZ DUŠE
7. STRKÁ HLAVU DO PÍSKU

A. PRÁSKL DO BOT
B. DRŽ JAZYK ZA ZUBY
C. DĚLÁ MRTVÉHO BROUKA
D. JE JAKO HROMÁDKA NEŠTĚSTÍ
E. ZAHRÁVÁ SI S OHNĚM
F. JE V KAŠI
G. ČERTI SE TAM ŽENÍ 

Chleba

Pokud se Vám kvízy líbily, přijďte se zúčastnit trénování paměti 
15.11.2018 v Kulturní místnosti. Těším se na Vás.



HISTORIE A SOUČASNOST

NEZAPOMENUTÁ OSTRAVA

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

25.

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

1.

2.

3.



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

ZÁVĚR A ŘEŠENÍ

Řešení:

DOPLŇTE JÍDLO DO VĚT:

1. CHLEBA
2. MÁSLO
3. HOUBÁCH
4. MÁSLE
5. VEJCE, VEJCI
6. KAŠE MLÉKO
7. ROHLÍKEM
8. SMETANU
9. OCET

SPOJTE PŘÍSLOVÍ SE STEJNÝM VÝZNAMEM:

1F, 2A, 3B, 4E, 5G, 6D, 7C

NEZAPOMENUTÁ OSTRAVA:

1. NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ
2. NOVÁ RADNICE OSTRAVA
3. KAVÁRNA ELEKTRA


