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Vážení a milí čtenáři Zpravodaje Korýtko!

Mgr. Petr Chlebovský, šéfredaktor

Listopad je doba, kdy je podzim v plném proudu a přibližuje se
zima. 17. listopadu slavíme třicáté výročí tak zvané sametové
revoluce. Zbavili jsme se nepříjemné a nepřirozené totality. Platí
to zejména o hospodářské situaci. V době tak zvaného reálného
socialismu bylo všechno postavené na hlavu. Československá
socialistická republika se blížila ke krachu. Studenti vyšli do ulic
demonstrovat za přirozenější pořádek. Již 30 let díky tomu
prožíváme léta svobody a demokracie. My důchodci máme skvělé
důchody, o kterých se nám ani nezdálo.
Vážení čtenáři přeji Vám mnoho štěstí a optimizmu v naší
svobodné prosperující vlasti.

ÚVODEM

1.



Výlet do Marlenky

Snad každý z nás již někdy ochutnal staroarménský dezert, který
je právem nazýván Královnou medových dortů. My jej máme
moc rády, a tak nás zajímalo, jak se taková Marlenka vyrábí…

Z DOMOVA KORÝTKO
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Mgr. Lenka Kokešová

Milé překvapení nás čekalo hned po příjezdu,
kdy každá z nás dostala výbornou kávu a
sladkou ochutnávku. Mezitím, co jsme si
dopřávaly všechny ty dobroty, nám pan
povídal o tom jak Marlenka vznikla, a také
jaké výrobky zákazníkům nabízí.

Dokonce jsme měly možnost
prohlédnout si repliku dortu, který
Marlenka vyrobila k narozeninám
Její Výsosti královně Alžbětě II.

No a poté jsme šly do výrobny…teda, to byl zážitek. Na závěr ty
odvážné z nás ochutnaly pravý arménský rum. Byl to moc fajn
výlet, a tak příští rok jedeme zas.



Výlet uživatelů C2 do Palkovic

Ve čtvrtek 10. 10. 2019 jsme s uživateli služby C2 podnikli
Fordem výlet do hasičárny v Palkovicích. Výlet jsme měli
naplánovaný právě na čtvrtek, protože zde probíhá kroužek
mladých hasičů. Bohužel nám nepřálo počasí, bylo chladno a
pršelo, tak jsme nemohli sedět venku a vidět požární útok
mladých hasičů s vodou, ale seděli jsme v garáži a pozorovali
děti z tepla, jak si poradí s hasičskou štafetou. Mladí hasiči
předvedli, jak se spojí hadice a uvázali různé typy uzlů, což si
mohli uživatelé sami vyzkoušet. Ti, kterým to zdravotní stav
dovolil, se mohli projet hasičským autem po Palkovicích, což byl
určitě nevšední zážitek. Uživatelé se zahřáli kávou, čajem či
slivovičkou, pochutnali si na sladkých croissantech a k večeru se
vrátili zpět do svého domova.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Mgr. Šárka Menšíková



Den otevřených dveří v Domově Korýtko

V rámci týdne sociálních služeb jsme na středu 9. 10. 2019
naplánovali „Den otevřených dveří“. Pro případné návštěvníky
jsme měli připravenou prohlídku domova, možnost zúčastnit se
trénování paměti, zacvičit si jógu, vyrobit si něco z keramiky, či
se zúčastnit přednášky „Posezení u čaje“. Příležitosti si
prohlédnout Domov Korýtko využili pouze tři lidé.

Poděkování za potravinovou sbírku

Z DOMOVA KORÝTKO
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Mgr. Šárka Menšíková



Exkurze studentů Ostravské univerzity

V pátek 11. 10. 2019 v dopoledních hodinách se do našeho
domova vypravili studenti Ostravské univerzity, bylo jich cca
patnáct spolu s koordinátorkou praxí Mgr. Alenou Vaňharovou.
Milým překvapením bylo, že zde byly i studentky, které náš
domov navštívily v rámci praxe na Vyšší odborné škole sociální v
Ostravě. Nejdříve jsme si popovídali o domově v horních dílnách,
pak jsem studenty provedla po celém domově, prošli jsme
jednotlivá patra, kdy sociální pracovníci či vedoucí služby
popovídaly o svém oddělení a ukázali pokoje uživatelů, také
jsme navštívili volnočasové dílny a fototerapeutickou místnost,
retro místnost, kulturní místnost, terasu – prostě všechny
společné prostory v domově a v závěru si studenti vyzkoušeli
cvičení na trénování paměti a mohli se ptát na to, co je zajímá.
Shodli se, že se jim v domově líbí a že se jim nikdo na exkurzi
nevěnoval tak, jako my tady. Velmi milá byla slova studentky:
„Nikdy jsem v domově pro seniory nebyla, nedovedla jsem si
představit, jak to v domově vypadá, u vás se mi moc líbí, a
jsem překvapená, co všechno pro lidi děláte a je na nich vidět,
že jsou v domově spokojení.“

Z DOMOVA KORÝTKO
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Mgr. Šárka Menšíková



Kuželkový turnaj mezi domovy – Domov Odry

Využili jsme milého pozvání zaměstnanců Domova Odry na
kuželkový turnaj a ve čtvrtek 10. 10. 2019 jsme se Fordem vydali
do Oder. Cesta probíhala v pohodě i díky super navigaci
studentky Ostravské univerzity, která byla u nás na praxi a jela s
námi jako doprovod uživatelů, horší už bylo parkování, ale i to
jsme nakonec zvládly. Do domova bylo pozváno tříčlenné
družstvo a tři doprovody z řad zaměstnanců. Náš domov jeli
prezentovat tři uživatelé a to pan Josef Horáček, pan Vladimír
Baďura a paní Jiřina Černeková, všichni jsme se oblékli do
slušivých, zelených triček s logem našeho domova. Čekalo nás
velmi milé uvítání a také pohoštění, kdy si uživatelé mohli
nabídnout víno, nealko, kávu, slané či sladké dobroty vyrobené v
domově. Turnaje se zúčastnily čtyři domovy a to my, domov
Odry, Domov Vítkov a Domov Budišov. Soutěžilo se v týmech, ale
také v jednotlivcích. Našim se od začátku dařilo skvěle a tak to
také dopadlo, kdy jsme posbírali skoro vše, co se dalo. Vyhráli
jsme v soutěži týmů a také se nám velmi dařilo v jednotlivcích,
kdy pan Baďura skončil na prvním místě ještě s jedním
uživatelem z jiného domova, ale bohužel v rozstřelu skončil na
druhém místě a pan Horáček skončil na třetím místě. Rovněž
jsme vyhráli v soutěži zaměstnanců. Za první místo získali
uživatelé krásný dort v podobě kuželky, víno, věcné ceny,
diplomy a medaile z keramiky, rovněž v soutěži jednotlivců si
odvezli odměny. Za tak nádherný výkon jim patří velké
poděkování.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Mgr. Šárka Menšíková



Kuželkový turnaj mezi domovy – Domov Odry

Z DOMOVA KORÝTKO
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Mgr. Šárka Menšíková



Skupinová canisterapie

V říjnu proběhla naše první skupinová canisterapie pro uživatelé
budovy C. Setkali jsme se zde s fenkou Heidy, kterou již dobře
známe z individuálních návštěv na pokojích. V rámci společného
setkání dělala paní Vlasta s Heidy doslova psí kusy. Předvedla
nám, jak Heidy poslouchá povelům sedni, lehni nebo dej pac.
Také jsme potrénovali paměť, když jsme se snažili zapamatovat
jméno tohoto čtyřnohého mazlíčka no a pak jsme hráli spoustu
zábavných her. Například jsme Heidy balili pamlsky do látkové
květiny a ona je pak hledala.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Mgr. Lenka Kokešová



Tvoření s dětmi z MŠ Šeříkova

V pondělí 14. 10. 2019 nás navštívily opět děti z Mateřské školy
Šeříkova. Nejprve pár dětí zajímala aromaterapie, kterou měli
zrovna na středisku C1, tak jsme se tam společně vypravili. Poté
jsme se přesunuli do kulturní místnosti a společně s uživateli
jsme tvořili podzimní výzdobu. Děti mohly tvořit létající draky
nebo dýně. Všichni byli velmi pečliví a šikovní. Jakmile měli
hotovo, vydali jsme se společně na středisko C3. Děti chtěly
předat své výtvory i ostatním babičkám, které nemohou za nimi
přijít na tvoření a vyzdobit jim tak jejich pokoje. Děti byly velmi
zvídavé a naši senioři je za jejich píli a šikovnost odměňovali
různými dobrotami, a tak děti odcházely zpátky do školky veselé
s pusou od čokolády.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Mgr. Petra Pavelková



Podzimní tvoření C2

Letošní podzim se vyznačuje velmi krásným počasím a také
velkou úrodou kaštanů, které jsme dostali, proto by bylo škoda
je nevyužít. Z kaštanů jsme vyrobili věnec na vstupní dveře na
oddělení, ale také drobné ozdoby, které vykouzlily podzimní
atmosféru ve společenské místnosti oddělení C2, a také na
pokojích uživatelů.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Mgr. Šárka Menšíková



Promítání pohádky Draka bolí hlava 

Při posezení na Svatého Václava a vzpomínkou na úmrtí Karla
Gotta si jedna uživatelka přála vidět pohádku s Karlem Gottem a
jeho dcerami s názvem „ Když draka bolí hlava“

Slíbila jsem ji, že pohádku na příště donesu a společně se na ni
všichni podíváme.

Povedlo se a dne 14. 10 .2019 v odpoledních hodinách jsme
společně strávili zhlédnutí této pohádky. Po skončení pohádky si
každý s uživatelů řekl svůj názor.

Tak jako všechny pohádky i tato skončila moc dobře.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Petra Taldíková, Lucie Vilšerová C1

https://www.kinobox.cz/clanek/15065-kdyz-draka-boli-hlava-nova-ceska-pohadka
https://www.kinobox.cz/clanek/15065-kdyz-draka-boli-hlava-nova-ceska-pohadka


Panova flétna

Ve středu 23. 10. 2019 náš domov navštívil pan Petr Tomeček,
aby nám zahrál různé písně na méně známý hudební nástroj
jako je Panova flétna. Pan Tomeček uživatelům popovídal, jak se
vůbec k tomuto kouzelnému nástroji dostal a z čeho je Panova
flétna vyrobená a pak se již po celém domově rozléhaly její
krásné tóny. Poslechnout jsme si mohli tyto melodie známých
umělců:

• James Last Píseň osamělého pastevce

• Alexandra Burke Hallelujah

• Ennio Morricone Gabriel´s Oboe

• Karel Svoboda         Krev toulavá

• Moris Albert            Feelings

• Tomaso Albinoni Adagio

• Karel Gott               Když jsem já byl tenkrát kluk

• Marika Gombitová   Vyznanie

Z DOMOVA KORÝTKO
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Mgr. Šárka Menšíková



Krouhání zelí 

A nastal ten správný čas, kdy nám pan ředitel zakoupil pozdní
zelí na nakládání.
Uživatelé služby společnými silami loupali cibuli, krouhali zelí,
které se pak zasolilo ve vaničce a zrálo do druhého dne. Druhý
den se opět znovu sešli, aby ho naložili do soudku. Předtím bylo
potřeba zelí řádně pošlapat, což bylo opravdu důkladné.
Spolu zavzpomínali na doby, kdy s rodiči a babičkami zelí každým
rokem nakládali a pak z něho vařili samé dobroty.
Všichni přítomní se už těší na zabijačku, kde si všichni pochutnají
na výrobcích a k tomu si uvaří vlastnoručně naložené kyselé zelí.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Před nakládáním zelí do soudku jsme zkusili vyrobit vlastní
dýňovou marmeládu, podle receptu, který nám dala uživatelka z
našeho patra.

Z DOMOVA KORÝTKO

14.
Oddělení C1



Podzimní úklid terasy 

Opět jsme se letos přesvědčili, že slova hitu Karla Gotta…čas letí
jako bláznivý… je pravdivý.

Připadá nám , že je to nedávno co jsme vysazovali balkonové
rostliny do truhlíků na terasu a balkony jednotlivých pater.

Pár horkých měsíců, kdy nespadla ani kapka deště celou krásu
poznamenalo. Květinky se začaly vzpamatovávat až v době, kdy
se krátil den a nebe nám poslalo pár deštivých dnů.

Vzhledem k podzimu a blížící se zimě jsme se rozhodli, že tu
krásu z terasy sklidíme. Vybrali jsme si pochmurný den 29. října.

Zájemců pracovat nebylo mnoho, ale za chvíli bylo hotovo a
máme zazimováno. Na památku jsme se vyfotili a už se zase
těšíme na jaro.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Bc. Anna Fischerová



Výroba věnců na hřbitov C1

Pravidelně každým rokem vyrábíme s uživateli služby smuteční
ozdoby.

Uživatelé si pak sami ozdoby vozí na hřbitov s rodinou nebo je
doprovázíme na hřbitov do Vítkovic my samy.

Uživatelé vždy potěší, že si smuteční ozdobu s malou dopomocí
vyrobí a položí na hrob svého blízkého.

Letos si s námi přišla vyrobit ozdobu i paní z jiného patra. Paní
byla nesmírně šťastná, že s pomocí dcery to zvládla.

Paní řekla „ Poprvé jsem si sama s dcerou vytvořila smuteční
ozdobu a dám ji své sestře na hrob, moc vám děkuji.“

A o to tady jde, mít radost z vlastní výroby.

.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Kolektiv C1



Putování na kvíz do Armády Spásy

V rámci celoročního projektu Magistrátu města Ostravy s
názvem Reminiscence jsme dostali za úkol putovat mezi jinými
zařízeními pro seniory a vzájemně se zvát na společné aktivity,
které budou souviset s letošním podtématem a to je právě
„putování“.

Pracovníci dostali za úkol využít veškeré své kreativity a vymyslet
pro své klienty putování ve všech možných formách. Při schůzce
na magistrátu jsme si vylosovali zařízení, se kterými se měla
vzájemná spolupráce domlouvat. Domov Korýtko se tak začal
družit s Armádou spásy (nepobytová sociálně aktivizační služba
pro seniory a osoby se zdravotním postižením) a Charitou
sv. Václava i sv. Alžběty (pobytová zařízení pro seniory).

Vše pro nás tedy začalo 30. října, kdy jsme přijali pozvání do
Armády Spásy, která sídlí v Porubě. Zaměstnanci si pro nás i své
klienty připravili putování po evropských zemích ve formě kvízu.
Podle indicií ve formě jídla, předmětů, písní apod. bylo potřeba
uhádnout, o kterou zemi se jedná. Vše jsme skupinově
zkonzultovali a zaznamenali do připraveného archu.

Karolína Švajdová

Z DOMOVA KORÝTKO
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Putování na kvíz do Armády Spásy

Mezitím jsme mohli ujídat naše indicie (například čabajku nebo
korbačíky) a velmi chutné pohoštění, které pro nás přichystali.
Atmosféra byla velmi přátelská a dokonce jsme si společně i
zazpívali. Vyhodnocení nakonec neproběhlo žádné, jelikož jsou
všichni světa znalí a popisované země úspěšně odhalili. Nakonec
jsme si vyměnili zkušenosti a vzpomínky na dané země. Na
rozloučenou jsme dostali ručně vyrobené dárky, něco na mlsání
a pěkné tašky. Pak jsme se vydali na dlouhou cestu zpět do
Zábřehu, která byla vzhledem ke kolonám na silnici vyloženě
vyhlídková. Spokojenost byla na všech stranách, všichni jsme si
odpoledne moc užili.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Karolína Švajdová



Beseda se spisovatelem panem Filipem Kolejákem –
pokračování projektu „Putování“ 

Společnou akcí jsme pokračovali hned 11. listopadu. Dopoledne
proběhla v kulturní místnosti beseda se spisovatelem Filipem
Kolejákem. Pozvali jsme klienty Charity sv. Alžběty a sv. Václava a
pustili se do putování skrze příběhy a básně pana spisovatele.
Některé byly veselé, některé smutné, vyslechli jsme si, co pan
spisovatel zrovna prožíval, když svá díla psal. Při besedování si
uživatelé mohli nabídnout kávu, čaj, čerstvé koláčky, koblížky a
mnoho dalšího. Povídání pana spisovatele bylo poutavé a každá
kniha zaujala někoho jiného. Po besedě mnozí využili možnost
zakoupení knih za příznivé ceny třeba jako dárky na Vánoce. Na
závěr jsme si připravili pro všechny posluchače malý knižní kvíz o
české literatuře. A protože by nebylo jednoduché najít jednoho
vítěze, odměnili jsme sladkou drobností každého, kdo jako první
odpověděl na přečtenou otázku. Přehled o literatuře mělo
opravdu mnoho lidí. Děkuji kolegyni za pomoc a všem
zúčastněným za jejich zájem.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Karolína Švajdová



Dušičkové rozjímání 

Jako každým rokem, začátkem měsíce listopadu si připomínáme
svátek všech svatých „DUŠIČKY“

Tento den je dnem liturgického roku a římskokatolická církev se
při mších modlí spolu s věřícími za zemřelé.

Dušičkový čas je posmutnělý, a to nejen tím, že vzpomínáme na
ty, kteří už tu nejsou mezi námi, ale je to i podzimními plíživými
mlhami, deštěm, ranními mrazíky, ohlašujícími blížící se zimu.

Vzpomínáme s láskou na své rodiče, sourozence nebo partnera,
někteří bohužel i na své děti, kterým se museli dívat do hrobu a
do konce života si toto těžké břímě osudu nesou s sebou.

Ale co je vůbec nejhorší, když ke hrobu přichází malé děti uctít
památku svojí maminky, či otce. Mnohdy je nad jejich chápání si
ve svých hlavičkách srovnat, že jejich nejmilejší se už nikdy
nevrátí. Stojící u hrobu, držící v ruce zapálené svíčky, slzičky
kanou po tvářičkách a stále stejná otázka, proč ostatní mají svojí
maminku i tatínka a u nich jeden chybí a navždy chybět bude.

Z DOMOVA KORÝTKO

Jaroslava Žůrková, 

Renáta Augustinová, C1
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Osazování mobilních truhlíku na C1 

V našem domově máme krásnou velkou terasu, kterou si
uživatelé každoročně osazují květinami společně s dětmi a
personálem. Na našem oddělení máme ještě jednu malou
útulnou terasu. V létě sadíme s uživateli okrasné rostliny a
zeleninu do truhlíku, ale pro uživatelé, kteří nemohou vyjet na
terasu, máme dva mobilní truhlíky. Aby terasa byla i na podzim a
v zimě krásná a útulna, sadili jsme podzimní vřesy, macešky a
nějaké cibulky jarních květin.

Zúčastnil se i jeden muž, který se aktivně zapojil do sázení a
poskytl ostatním zúčastněným informace o všech rostlinách,
které jsme zasadili. Akce nakonec přerostla v pěkné vyprávění o
přírodě.

Z DOMOVA KORÝTKO

Aktivizační pracovnice C1
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„Korýtkovská světýlka“ - 1. 11. 2019

V pátek 1. 11. 2019 po čtvrté hodině odpoledne se uskutečnil
průvod uživatelů domova s doprovody k uctění „Památky
zesnulých“. Každý uživatel dostal světýlko, které vyrobili uživatelé a
pracovníci na oddělení C1. Průvodu se zúčastnili uživatelé oddělení
C1 a C2. Šli jsme kolem domova a po Volgogradské ulici zpátky do
domova, pomalu se stmívalo a světýlka byly čím dál více vidět. Bylo i
docela teplo, proto se někteří uživatelé rozhodli, že obejdou ještě
jedno kolečko.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Mgr. Šárka Menšíková



Taneční zábava – 4. 11. 2019 

V pondělí 4. 11. 2019 večer jsme se sešli v kulturní místnosti na
taneční zábavě s tanečním mistrem panem Petrem Veletou,
který si s chutí zatančil s našimi uživateli. Na taneční zábavě
vystoupil se svým tancem i tanečník Honzík Kočí, jeho
vystoupení sklidilo velký potlesk a spolu s panem Veletou učili
uživatele tančit. Vrcholem večera bylo vystoupení striptéra
„Rockyho“, kdy si přišly na své spíše dámy, ale ani pánové
nebudou ochuzeni a na plese příští rok se mohou těšit na
překvapení. Děkuji všem za pomoc při organizaci této krásné
akce.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Mgr. Šárka Menšíková



Domov se zvláštním režimem získal Cenu kvality 
v sociální péči

Domov Korýtko, příspěvková organizace, kterou zřizuje
Statutární město Ostrava získala za sociální službu Domov se
zvláštním režimem 1. místo v Ceně kvality v sociální péči v
kategorii poskytovatelé sociálních služeb pro seniory v
subkategorii pobytových služeb. Dne 5. listopadu 2019 si
zástupci organizace převzali ocenění na slavnostním finále v
prostorách Hlavního sálu Senátu Parlamentu České republiky v
Praze. Toto prestižní ocenění je udělováno pod
záštitou Národního programu podpory kvality. Služba domova
se zvláštním režimem, kterou poskytuje Domov Korýtko, tak
získala oceněním nejvyšší možný kredit v aktivitách národní
politiky kvality. Neziskový projekt Cena kvality v sociální péči se
snaží přispět ke zvýšení prestiže sociálních služeb a upozornit na
náročnost profesí tohoto segmentu širší veřejnost.

Ocenění bylo uděleno za péči poskytovanou klientům se
syndromem demence. Odborná porota vysoce hodnotila silnou
orientaci na klienta, lidskou a profesionální péči, potvrzenou
také letošní certifikací „Vážka“ České Alzheimerovské společnosti
a udělením certifikátu pracoviště Bazální stimulace. Motto
služby jasně dokazuje, že kde je vůle, tam jsou cesty.

Získání Ceny kvality v sociální péči je pro celý tým a hlavně pro
pracovníky v sociálních službách velkým poděkováním a
oceněním jejich náročné práce. Velký dík patří celému
pracovnímu týmu, vedení domova i zřizovateli příspěvkové
organizace.

Z DOMOVA KORÝTKO
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PhDr. Rostislav Mrlina



Soutěž o nejlepší závin – 5. 11. 2019

Paní Šárka Zubková z Úřadu městského obvodu Ostrava – Jih nás
pozvala do Seniorklubu do Akordu. Konala se zde soutěž o
nejlepší závin. Dopoledne jsme s uživatelkami upekly na
oddělení C2 jablečný závin, měly jsme i domácí listové těsto
podle receptu od paní Aničky Fischerové, za který moc
děkujeme. V odpoledních hodinách jsme se vydali do Akordu.
Uživatelé si koupili kávu, pití … Sešlo se 31 soutěžních závinů.
Sice jsme nevyhráli, ale každý soutěžící dostal poukázku na akce
buď v Kulturním domě K-TRIO, v Komorním klubu nebo Kině
Luna. Určitě poukázku využijeme a navštívíme Kino Lunu. V
rámci programu jsme shlédli různé scénky a k tanci a poslechu
nám zahrál saxofonista.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Mgr. Šárka Menšíková



Popletená pohádka v podání žáků ZŠ Březinova

Ve středu 6. 11. 2019 odpoledne nám žáci ZŠ ve vestibulu
domova zahráli „Popletenou pohádku“. Také nám zazpívali písně
z pohádek za doprovodu kytary.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Mgr. Šárka Menšíková



Svatomartinské menu na oddělení C2

Když jsem se našich uživatelů ptala, co by si chtěli upéct na
slavnost svatého Martina, shodně odpověděli, že ne husu, ale
bůček. Nebylo nic snazšího než koupit bůček, chléb a k tomu
Svatomartinské víno, my jsme zvolily bílý „Muškát“. Uživatelky si
mezi s sebou rozdělily práci, někdo loupal česnek, jiný cibuli,
někdo krájel, někdo solil, kmínoval a pepřil. Bůček jsme pekly
pěkně pomaličku přikrytý alobalem, aby se nám dobře propekl,
polévaly jsme ho šťávou a nakonec pekly bez přikrytí, aby byl
dozlatova upečený a měl pěknou kůrčičku, pekly jsme ho celé
odpoledne. Muži péct nechtěli, ale souhlasili, že se také finančně
poskládají a na bůčku a vínu si pochutnají.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Mgr. Šárka Menšíková



Krajina mého dětství

Každý z nás má vzpomínky na krásnou krajinu, která mu
připadala jako ráj na zemi. Já jsem si uchoval v paměti
nádhernou Jezerku v Jeseníkách. Bůh ví proč se to jmenovalo
Jezerka. Žádné jezero tam totiž nebylo. Byl to nádherný kus
země vysoko v horách. Rostou tam nádherné smrky a jedle, teče
tam malý potůček a stojí tam půvabná chata, ve které nikdo
nebydlí. Ta krajina byla úžasná. Tatínek to tam fotografoval na
diapozitivy. Bohužel při stěhování do domova důchodců můj
starší bratr tyto diapozitivy vyhodil, takže památku na to nemám
žádnou. Mám však dobrou paměť, krásné vzpomínky mne
budou provázet do mého konce, který nastane. Nedaleko
Jezerky se nalézá Františkova myslivna. Tato přepychová chata
sloužila jako letní sídlo císaře Františka Josefa I. Chata je
přepychově vybavená, má vlastní elektrárničku poháněnou
benzínovým motorem. Tam jsem trávil prázdniny s tatínkem a
maminkou. Byly do krásné doby.

VZPOMÍNÁNÍ
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Mgr. Petr Chlebovský



HISTORIE A SOUČASNOST

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



KVÍZ
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Řešení najdete na poslední straně tohoto Zpravodaje

Mgr. Lukáš Bražina

Doplňte jídla

Doplňte rčení

1. KRUPICOVÁ, NASTAVOVANÁ, BRAMBOROVÁ…………………………...

2. BRAMBOROVÉ, OVOCNÉ, HOUSKOVÉ……………………………………….

3. BRAMBOROVÝ, SEGEDINSKÝ, MEXICKÝ……………………………………..

4. BRAZILSKÁ, VÍDEŇSKÁ, TURECKÁ……………………………………………..

5. SUCHÉ, ČERVENÉ, ŠUMIVÉ……………………………………………………….

6. HOŘKÁ, MLÉČNÁ, BÍLÁ……………………………………………………………..

7. JAMAJSKÝ, KUBÁNSKÝ, TUZEMSKÝ…………………………………………….

8. MAKOVÉ, TVAROHOVÉ, POVIDLOVÉ…………………………………………

1. PLAKAT NA NESPRÁVNÉM HORBĚ…………………………………………….

2. NOSIT DŘÍVÍ DO LESA……………………………………………………………….

3. BÝT OSTŘÍHANÝ PODLE…………………………………………………………….

4. VSADIT VŠECHNO NA JEDNU…………………………………………………….

5. PŘIJÍT K TOMU JAKO SLEPÝ K……………………………………………………

6. PODŘEZÁVAT SI POD SEBOU…………………………………………………….

7. SPÁLIT ZA SEBOU VŠECHNY………………………………………………………

8. DRŽET NĚCO POD……………………………………………………………………
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ZÁVĚR A ŘEŠENÍ

Řešení:

Doplňte jídlo

Nezapomenutá Ostrava

1. KAŠE
2. KNEDLÍKY 
3. GULÁŠ 
4. KÁVA 
5. VÍNO 
6. ČOKOLÁDA 
7. RUM 
8. BUCHTY

Doplňte rčení

1. HROBĚ
2. LESA
3. KASTROLU
4. KARTU
5. HOUSLÍM
6. VĚTEV
7. MOSTY
8. POKLIČKOU

1. Palác SAVOY
2. Nádraží Vítkovice
3. Okresní sociálně – zdravotní ústav

31.


