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ÚVODEM

Vážení čtenáři a příznivci Zpravodaje Korýtko!
Tento úvodník píši první podzimní den tohoto roku. Krásně se
vydařil. Venku je teplo a slunečno. Začíná nám babí léto.
28. října slavíme 101 let od založení Československé republiky.
Československo bylo tehdy jedním z nejvyspělejších států Evropy.
Jeho území sahalo až do Zakarpatské Ukrajiny.
Osudy Československa byly pohnuté. V roce 1938 byla podepsaná
takzvaná mnichovská dohoda, přišli jsme o značnou část našeho
území. 15. března 1939 Československo na přechodnou dobu
zaniklo. V roce 1945 bylo znovu obnoveno. Tentokráte však bez
Zakarpatské Ukrajiny.
Vážení čtenáři byl jsem mile překvapený, když někteří z Vás
klientů poslali do Zpravodaje Korýtko své příspěvky. Ty byly
nakonec v zářijovém čísle otištěny. Jen tak dál!
Dobrou náladu Vám přeje
Mgr. Petr Chlebovský, šéfredaktor

1.

Z DOMOVA KORÝTKO

Pečení bramborových placek se švestkami na C2
Jedna z našich uživatelek si na trzích na náměstí SNP, které
navštívila s pracovnicemi našeho domova, zakoupila švestky,
požádala, abychom upekly bramborové placky se švestkami.
Uživatelky si brambory samy oškrábaly a za pomocí pracovnice
i nastrouhaly. Mohly jsme se pustit do přípravy těsta a pečení.
Do těsta jsme přidaly vajíčka, cukr, mouku, sůl a mléko. Těsto
jsme rozetřely na pekáč s pečícím papírem, pokladly švestkami
a upekly. Za sebe mohu říct, že jsem nikdy bramborové placky se
švestkami nejedla, proto jsem také ochutnaly a myslím, že se
nám podařily na výbornou.

Mgr. Šárka Menšíková
2.

Z DOMOVA KORÝTKO

Smaženice a hřibový guláš
Protože houbová sezóna nekončí a naši uživatelé dostali od
svých rodinných příslušníků hřiby a byla by škoda je
nezužitkovat, rozhodli se, že si připraví smaženici a hřibový
guláš. Někteří zkusit nechtěli, jiní si velice pochutnali. Uživatelka
věnovala našemu oddělení „Hřibovou kuchařku“. Tak pokud
chcete načerpat inspiraci, můžete si přijít kuchařku půjčit.

Mgr. Šárka Menšíková
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Z DOMOVA KORÝTKO

Slavím s těmi, kteří mě mají rádi a které mám ráda já
Jelikož se tady cítím jako doma, tak jsem chtěla oslavit
narozeniny „mezi svými“. Oslavu jsem za pomoci děvčat
uspořádala v salónku u bistra, kde jsme společně nazdobily stůl
a připravily vše k oslavě.

Pozvala jsem zdravotní sestřičky, pečovatelky, co se o mě starají
i ty, co už u nás nepracují a svou přítelkyni Haničku. Měla jsem
radost, že účast byla hojná a všichni mi připili k 80-tým
narozeninám a popřáli do dalších let mnoho zdraví a ať jsem
taková, jaká jsem. Dostala jsem mnoho dárků, za které moc
děkuji. Velice pěkně jsme se bavili a k tomu jsme si pochutnali
na dobrém jídle.

Justina Odložilová, uživatelka B2

4.

Z DOMOVA KORÝTKO

Celebrity
paní Mária Kukučková a paní Zdenka Husáková
uživatelky B2
Rozhodly jsme se strávit příjemné odpoledne s hudbou
a tancem, kořeněné výstavou obrazů v Charitním klubu Gabriel,
Ostrava - Zábřeh. Doprovod nám dělaly Boženka s Helenkou
a lepší doprovod jsme si nemohly přát. Holky s námi zpívaly,
tančily, hodně jsme se nasmály. Při odchodu z klubu jsme si
připadaly jako celebrity, neboť když jsme odcházely, všichni nás
vyprovodili potleskem. Velmi jsme si to užily, zůstalo pohlazení
na srdci z krásného zážitku.

Mária Kukučková a Zdenka Husáková

5.

Z DOMOVA KORÝTKO

Výlet na Pustevny 18. 9. 2019
Na Pustevny jsme se již chystali již v létě, ale protože bylo tenkrát
velké vedro, jeli jsme raději na Landek. Tentokrát však bylo ideální
počasí na hory, ani horko ani zima a k tomu nám nádherně svítilo
sluníčko. Výletu se zúčastnilo 21 uživatelů v doprovodu
zaměstnanců, blízkých a studentek. Jedna naše uživatelka se
na Pustevnách sešla i se svou rodinou a mohli si tak užít krásné
dopoledne. Uživatelé si prohlédli krásu Pusteven, poseděli
v hospůdce při dobrém jídle a pití. Když jsem se pak v autobuse
ptala, zda se výlet líbil, všichni souhlasně pokyvovali hlavou. Jedna
z uživatelek, která se zúčastnila zájezdu, telefonovala domů
a svým blízkým sdělila, že výlet byl kouzelný, další uživatelka, která
má již přes devadesát let, byla na Pustevnách vůbec poprvé
v životě. Děkuji všem, kteří doprovodili uživatele na výlet a děkuji
Petře Pavelkové za jízdu v doprovodném vozidle, které jsme
vypravili pro případ, že by někdo potřeboval odvést zpět
do domova, naštěstí to nebylo třeba.

Mgr. Šárka Menšíková
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Z DOMOVA KORÝTKO

Podzimní tvoření na C2
Ve čtvrtek 26. 9. 2019 jsme se s uživatelkami a pracovnicemi
našeho oddělení pustily do výroby podzimní výzdoby.
S nadšením jsme obkreslovaly a střihaly listí z barevných papírů,
draky a mašle. Pro některé to bylo obzvlášť náročné, ale
nevzdaly to. Až budeme mít umytá okna a dveře, tak si je touto
dekorací ozdobíme.

Mgr. Šárka Menšíková
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Z DOMOVA KORÝTKO

Smaženice na C3
Houbařská sezóna je v plném proudu, a tak jsme na patře
neustále rozebírali, kde rostou a jak rostou… Ani jsme se
nehádali o místa kde, ale kolektiv se rovnou domluvil na kdy.
Samozřejmě houbařská sezóna neunikla ani našim uživatelům,
kdy někteří při rozhovorech uváděli, kde na hřiby chodili, které
nejraději sbírali a co z nich dělali. Dozvěděli jsme se spoustu
receptů - od obyčejné smaženice, přes řízky z jedly bedly až po
„dršťkovou“ polévku z kotrče. A tak jsme se jednou rozhodli, že
hřiby nasbíráme a společně s uživateli si uděláme něco dobrého.
Vyhrála klasická smaženice.
Vše vypuklo v pátek 4. 10. Jelikož většina našich uživatelů tráví
převážnou část dne na lůžku, rozhodli jsme se smaženici
připravit přímo na pokoji. Někteří se také aktivně zapojili
do příprav. Zvládli nejen čištění hřibů, ale také míchání. Ovšem
téměř všichni se těšili na jejich konzumaci. Smaženici jsme
udělali z 30 vajec a z plného koše hřibů, aby každý kdo měl chuť
mohl ochutnat výsledek společného snažení. Musíme napsat, že
jsme se u přípravy dobře pobavili a na závěr jsme si všichni
pochutnali.
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Kolektiv střediska C3

Z DOMOVA KORÝTKO

Smaženice na C3
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Kolektiv střediska C3

Z DOMOVA KORÝTKO

Koncert paní Heleny Vondráčkové v hotelu Clarion
v Ostravě 28. 9. 2019
V sobotu 28. 9. 2019 se v hotelu Clarion v 19.00 hodin konal
koncert paní Heleny Vondráčkové. Pořádající agentura MM
Praha, s. r. o., která exkluzivně zastupuje paní Helenu
Vondráčkovou, oslovila našeho pana ředitele a věnovala našemu
Domovu Korýtko volné vstupenky na tento skvělý koncert.
Uživatelé se na koncert patřičně vystrojili. Domluvili jsme se, že
pojedeme raději již kolem 17.45 hodin, abychom vše v klidu a v
pohodě zvládli. Vypravili jsme dvě vozidla a to vozidlo Ford, pro
ty, kteří nemají problém s nasedáním do auta a vozidlo Renault,
pro uživatelky, kterým by dělalo problém do Fordu nasednout.
Invalidní vozíky jsme naložili do obou aut. Při nasedání nám
začalo pršet, ale atmosféru nám to nijak nezkazilo.
V hotelu jsme již byli kolem čtvrt na sedm večer, kdy jsem
kontaktovala asistentku agentury, která nám měla předat
vstupenky, paní nám řekla, že můžeme jít dovnitř do vstupu, kde
se nás již ujal mladý pán, který nás doprovodil na naše místa.
Trošku jsme byli zaskočeni cenou nealkoholických nápojů
v hotelu. Uživatelé si mohli s sebou vzít své pití z domova, takže
si kupovat nemuseli. Také nás zamrzelo, že jsme neseděli všichni
pohromadě. Ale i tak panovala úžasná atmosféra. Pár minut po
sedmé hodině večer se hotelem již nesl krásný hlas paní Heleny
Vondráčkové. Na koncertě rovněž zazpívala paní Šárka Rezková,
její písničky byly také moc hezké. Paní Helena opravdu
nezklamala, zpívala hit za hitem – starší písničky, nové písně,
písně z muzikálů i z filmu „S tebou mě baví svět.“ Koncert
zakončila písní „Dlouhá noc.“ Diváci se však s tímto nespokojili a
potleskem si zasloužili ještě jednu písničku a tou byla píseň
„Malovaný džbánku.“ Při posledních písních paní Helena diváky
vyzvala, aby šli tančit dopředu před pódium, což někteří rádi
využili a skvěle se bavili.
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Z DOMOVA KORÝTKO

Koncert paní Heleny Vondráčkové v hotelu Clarion
v Ostravě 28. 9. 2019
Koncert skončil něco málo před půl desátou večer. Unavení, ale
šťastní, se uživatelé vrátili na své pokoje kolem půl jedenácté
večer. Koncertu se zúčastnilo šest uživatelů našeho domova.
Děkuji paní Zdeňce Šípové a panu Lukáši Bražinovi za pomoc při
přesunu uživatelů na koncert a pomoc na koncertě a také
ostatním za pomoc na koncertě, rovněž ostatním
zaměstnancům, kteří jakkoliv s přípravou uživatelů pomohli.

Mgr. Šárka Menšíková
11.

Z DOMOVA KORÝTKO

Život bez bariér 4. – 6. 10. 2019
Letos se výstava „Život bez bariér“ konala na Černé louce
ve dnech 4. – 6. 10. 2019. Na prezentaci našeho domova jsme se
poctivě připravovali a rozdělili jsme si účast od pátku do neděle
mezi sociální pracovníky a vedoucí služby. Dohodli jsme se, že
uděláme dvojice a budeme se na prezentaci domova střídat.
V pátek dopoledne prezentovala náš domov Simona Kočí spolu
s Lukášem Bražinou, odpoledne pak Petra Pavelková a Josef
Chovanec. Na sobotu jsme domluvili dvojice – dopolední blok
Šárka Menšíková a Anna Fischerová, odpolední blok Karolína
Švajdová a Lenka Kokešová a v neděli pak Věra Machulová
s Radkou Fürstovou dopoledne a odpoledne vystřídala Jana
Neoralová a Věra Machulová zůstala celý den. Měli jsme
připravené letáky, banner domova, výrobky uživatelů našeho
domova, elektronickou prezentaci našeho domova.
V pátek výstavu také navštívili naši uživatelé v doprovodu Jany
Neoralová a Karolíny Švajdové, uživatelé si nechali změřit zrak
a vyšetřit oči, zda nemají zelený zákal. Byli mile překvapení, kolik
kompenzačních pomůcek se dá nyní koupit.
Poté se prošli po „Masarykovém“ náměstí v Ostravě.

Mgr. Šárka Menšíková
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Z DOMOVA KORÝTKO

Život bez bariér 4. 10. – 6. 10. 2019

Mgr. Šárka Menšíková
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ZE SPOLEČNOSTI

1. října 2019 zemřel Karel Gottt
Karel Gott se narodil 14. července 1939 v Plzni. Neúspěšně se
pokoušel o studium výtvarného umění, a tak se šel učit
elektromontérem podniku ČKD, už tehdy se však poohlížel
po hudební dráze a při zaměstnání vystupoval jako zpěvák. Za
více než padesát let kariéry vydal na tři stovky desek a nazpíval
kolem tisícovky písní. Jeho jméno se stalo pojmem nejen u nás,
ale i v Německu, kde si vysloužil přezdívku Zlatý hlas z Prahy.
Mezi jeho nejznámější hity patří Lady Carneval, Mistrál, Kávu si
osladím, Cesta rájem, Paganini, Bum Bum Bum nebo Trezor.
Nazpíval také stovky duetů, například s Hanou Hegerovou,
Waldemarem Matuškou, Darou Rolins nebo Marcelou
Holanovou.
Zpěvák v polovině září oznámil, že trpí akutní leukémii
a ambulantně se léčí ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.
„S nejhlubším zármutkem v srdci oznamuji, že nás v úterý 1. 10.
2019 krátce před půlnocí, po těžké a dlouhé nemoci, opustil můj
milovaný manžel Karel Gott, odešel doma, v tichém spánku,
v kruhu své rodiny“, sdělila jeho manželka Ivana Gottová.
Zdroj: „HNÁTEK, Václav. Životní příběh a kariéra. Mladá Fronta Dnes. 2019,
XXX(229), 1.“

Mgr. Šárka Menšíková

Zdroj: https://www.karelgott.com/biografie/

14.

K ZAMYŠLENÍ

In memoriam

Růženec starý pod obrazem
svatým leží.
Ve vosku svíce z části je zalitý.
Ježíše Krista připomíná,
na kříži, jak byl přibitý.
Růženec patřil tetičce kdysi.
V duchu ji vidím zas na chvíli.
Korálky v prstech probírala,
rty její Boha prosily.
Byla jsem tenkrát naivní
děcko,
uvěřit v Boha jsem nechtěla.
Čisté tvé víře jsem se smála,
málo jsem ještě věděla.
V životě plném shonu a práce,
starostí hodně jsi prožila.

Teprve teď tvou víru chápu,
Sama, když žít jsem zkusila.
Tetičko odpusť, chtěla bych
říci.
S vírou se žilo ti snadněji.
Kéž bych i já tu víru měla,
vím už, že dává naději.
Jenže prosba má, přichází
pozdě.
na svícnu růženec z klokočí,
Památka dávná na tetičku,
vehnala mi slzy do očí.
Paní Zdeňka, B2
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VZPOMÍNKY

PEKELNÁ MATURITA
Maturoval jsem v červnu 1972. Tenkrát se ještě povinně maturovalo
z matematiky. S tímto předmětem jsem se vůbec nekamarádil.
Tatínek proto zaplatil domácího učitele, který mě připravoval.
Nadešel čas zkoušky.
Předstoupil jsem před
komisi
v
bezvadném
černém obleku a něco jsem
psal na tabuli. Pan profesor,
náš matematik prohlásil, že
je to v pořádku, takže
matematiku
jsem
měl
úspěšně za sebou.
Stejně dobře dopadly čeština a ruština. A teď začíná ta pravá
záhada! Maturoval jsem z přírodopisu. Když jsem seděl na potítku,
viděl jsem pod lavicí papírek s vypracovanou otázkou. Stačilo to
z toho papírku opsat a papírek strčit do kapsy. Jenže jak mohl ten
dobrodinec uhodnout, že dostanu právě tuhle otázku, když se čísla
otázek losovala? To je tajemství, které nebude asi nikdy rozluštěno.
Každopádně jsem úspěšně odmaturoval. Tatínek s maminkou měli
radost. Tatínek mi koupil za maturitu tranzistorové rádio.
Mgr. Petr Chlebovský
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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/
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KVÍZ

Česká města a čím jsou známá
1. MOST
2. PŘÍBRAM
3. RAKOVNÍK
4. HRUŠOVANY
5. PARDUBICE
6. HLINSKO
7. ZLÍN
8. TŘINEC
9. ZUBŘÍ
10. VELKÉ LOSINY
11. ŽELETAVA

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

DLAŽDIČKY
PERNÍK
ČERNÉ UHLÍ
CUKR
PNEUMATIKY
ŽELEZO
BOTY
ELEKTROSPOTŘEBIČE
URAN
SÝRY
RUČNÍ PAPÍR

Slovní hrátky
1. ZÁMĚNOU JEDNOHO PÍSMENE V OZNAČENÍ
HLEMÝŽDĚ BEZ ULITY, ZÍSKÁTE DRUH KLOBOUKU.
2. VLOŽENÍM JEDNOHO PÍSMENE K OZNAČENÍ

ČERNÉHO PTÁKA, ZÍSKÁTE NÁSTROJ NA SEKÁNÍ.
3. VLOŽENÍM JEDNOHO PÍSMENE K NÁZVU PSOVITÉ
ŠELMY, ZÍSKÁTE DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK.
4. ZÁMĚNOU JEDNOHO PÍSMENE V OZNAČENÍ
AROMATICKÉ ROSTLINY, ZÍSKÁTE NÁZEV RYBY.
Mgr. Lukáš Bražina
Řešení najdete na poslední straně tohoto Zpravodaje
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ZÁVĚR A ŘEŠENÍ
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SLAMÁK
KOSA
VLAK
KAPR
Nezapomenutá Ostrava

1. Sýkorův most
2. Halda Ema
3. Kaple sv. Alžběty v Husově sadech
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