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ÚVODEM

Vážení a milí čtenáři Zpravodaje Korýtko!
Tak tu máme prosinec, poslední měsíc roku 2019, krásný
předvánoční čas. Křesťané slaví advent, to je očekávání Kristova
narození. Nakupujeme vánoční dárky, mnozí budou péct cukroví.
Zde musím opakovat to, co každý rok: Půjčovat si peníze na nákup
dárků je ta největší hloupost, které se můžeme dopustit. Podle
mého názoru není důležitá finanční hodnota dárku, ale to že ho
dáváme od srdce.
17. listopadu jsme slavili 30. výročí sametové revoluce. Po pádu
komunistů se konečně naše obchody naplnily různým zbožím, které
se kdysi dostalo pouze v Tuzexu, popřípadě tak zvaně pod pultem.
Obchodníci na nás vyvíjejí různé kampaně, aby jsme nakupovali co
nejvíce zboží. To právě je na zákazníky past, společně s nabídkou
nejrůznějších půjček. Když si špatně spočítáme kolik můžeme
doopravdy splácet, skončíme v dluhové pasti.
Přeji Vám šťastné a veselé Vánoce.
Mgr. Petr Chlebovský, šéfredaktor

1.

Z DOMOVA KORÝTKO

Šachový turnaj
V listopadu proběhl v Korýtku šachový turnaj mezi uživateli.
Turnaje se zúčastnili celkem tři uživatelé z různých středisek.
Soutěžící si zahráli vždy každý
s každým a na dodržování
pravidel dohlížel zkušený šachový
hráč.

Vítězný tah patřil panu
Koubovi, kterému tímto
gratulujeme k vítězství.
Ostatním hráčům děkujeme za účast, neboť jak se říká:
„není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“.

Mgr. Lenka Kokešová
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Z DOMOVA KORÝTKO

Výstava Kreativ Ostrava
Ve dnech 15.11.2019 – 17.11.2019 probíhala na Výstavišti Černá
louka výstava Kreativ Ostrava 2019.
Výtvarné dílničky, kreativní nápady a inspirace, prodej materiálu
a výrobků handmade , seznámení s novinkami na trhu. To vše
upoutalo pozornost několika našich kreativních uživatelek,
které se rozhodly výstavu navštívit.
Během pátečního dopoledne si stihly prohlédnout všechny
stánky, nakoupit pár maličkostí a po malém občerstvení se
s doprovodem vydaly zpět do domova.
Jako vždy se výstava líbila.

Bc. Anna Ficscherová
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Z DOMOVA KORÝTKO

Ta naše písnička česká
19. 11. 2019 jsem přivítali ve vestibulu domova pana Zdeňka
Černohouze s kolegou z umělecké agentury Viola z Olomouce,
kteří nám zahráli a zazpívali různé písně jako je například: „Ta
naše písnička česká“, „Strahováček“, „Pod našima okny“,
„Beskyde, Beskyde“ a mnoho dalších známých písniček.
Uživatelé se připojili a s chutí si zazpívali.

Mgr. Šárka Menšíková
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Z DOMOVA KORÝTKO

Kosák Přívozák
Dne 20. listopadu 2019 jsme se poprvé zúčastnili pěvecké
soutěže ostravských domovů „ Kosák Přívozák“ v Domově
Slunovrat. Odvážnou zpěvačkou byla paní Štefania Machová
z našeho Domova Korýtko. V konkurenci 5 zpěváků z domova
Slunovrat, Slunečnice, Korýtko, Magnolie a Kamence zazpívala
lidovou píseň z Podluží „ Sedí sokol na javori“. O výsledku
rozhodovala tříčlenná porota a přihlíželo se také k hlasům
publika
Pěvecký výkon paní Machové byl nakonec oceněn pěkným 3.
místem. Gratulujeme!
Pochválili jsme krásnou výzdobu a drobné občerstvení, které
připravili pracovníci Domova Slunovrat a vydali se na zpáteční
cestu k domovu.

Bc. Anna Fischerová
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Z DOMOVA KORÝTKO

Mužský pěvecký sbor
V úterý 26. 11. 2019 po čtvrté hodině odpolední se v kulturní
místnosti konal koncert Mužského pěveckého sboru Vítkovice.
Pánové se nejdříve rozcvičovali v jídelně zaměstnanců, aby mohli
předvést své vystoupení v plné parádě. Přivítali jsme také tři
nové dirigenty - studenty Ostravské univerzity. Svoje vystoupení
zakončil mužský pěvecký sbor zpěvem koled.

Mgr. Šárka Menšíková
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Z DOMOVA KORÝTKO

Fond ohrožených dětí Klokánek
Při prohlížení Zpravodaje Domova mne v č. 9/2019 zaujal článek
seniorky paní Němcové, která již několik let podporuje Fond
ohrožených dětí Klokánek. Telefonním dotazem do centra
v Praze jsem zjistila, že Klokánek v Ostravě zastoupení nemá.
Dostala jsem však kontakt na Klokánek v Dolním Benešově.
I tam jsem zavolala. Vysvětlila jsem ,že finančně přispět nemohu,
ale nabídla jsem háčkovaná zvířátka, která by mohla menším
dětem rozzářit oči. Na zvířátka jsem si materiál kupovala a sama
je vyrobila. Každé jsem tvořila s láskou a myslím, že se dostanou
do správných rukou. Jsou připravena k předání zástupcům
Klokánku v osadě Mír v Dolním Benešově. V adventním čase se
snažím pomoci více než jindy.

Libuše Wernerová B2
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Z DOMOVA KORÝTKO

Mikuláš na C1
Kdo to klepe? Bílý pán.
Mikuláš dnes přišel k nám.
Anděl a čert přišli s ním, zjistit jestli nezlobím.
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Z DOMOVA KORÝTKO

Čerta se nebojíme, protože
my nezlobíme.

Jelikož jsme byli všichni
hodní, obdarovali nás
andělé dárečky.

9.

Kolektiv C1

Z DOMOVA KORÝTKO

Tvoření s dobrovolníky z Liberty Ostrava
Vánoční atmosféra v Domově započala již tradičním vánočním
tvořením s dobrovolníky z firmy Liberty Ostrava (dřív Arcelor
Mittal). Celkem 12 dobrovolníků přišlo v pondělí 25. 11. 2019
a pro některé to zdaleka nebyla první návštěva. Materiál
zakoupený Domovem mohli uživatelé využít k výrobě a ozdobení
věnců, ozdobě větviček do vázy, výrobě andělů, závěsných hvězd
a mnoho dalšího. K tomu všemu jim snaživě dopomáhali zruční
dobrovolníci. Kreativitě se mez nekladla a novým hitem se stala
drobná ozdobná skořápka, kterou si odnášeli téměř všichni
zúčastnění. Vznikla opravdu krásná vánoční výzdoba, až oči
přecházely. Při výrobě si všichni mile popovídali a hovory
doplňovaly koledy linoucí se z rádia.

10.

Z DOMOVA KORÝTKO

Tvoření s dobrovolníky z Liberty Ostrava
Po obědové pauze se někteří dobrovolníci vydali do pokojů
předčítat a povídat si s uživateli domova. Moc jim děkujeme, za
jejich čas a budeme se těšit i v dalším roce!

Bc. Karolína Švajdová
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Z DOMOVA KORÝTKO

Ježíškova vnoučata
Již třetím rokem se Domov Korýtko přihlásil k projektu Českého
rozhlasu – Ježíškova vnoučata. Je to projekt o darování radosti
a to formou splněných přání, zážitků, setkání. Dárci této radosti
jsou různí lidé napříč generacemi, kteří mnohdy ušetří z mála,
aby někomu udělali krásný den. Nezištně a bez nároku na
jakoukoliv odměnu. Je to v podstatě jednorázové dobrovolnictví,
avšak někteří tady mohou najít svou spřízněnou duši a docházet
na návštěvy celoročně nebo opakovaně každé svátky.
S napsáním přání oslovoval personál domova osoby, které jsou
osamělé, nemají dobře fungující rodinu nebo by rodina nebyla
schopna přání realizovat či pochopit. Děkuji všem pečovatelkám,
sociálním pracovníkům i vedoucím středisek, že pomohli
uživatelům zaznamenat jejich přání a že doprovází Ježíškova
vnoučata k našim uživatelům.
Do systému byla přání zadávána anonymně, pouze pod křestním
jménem uživatele. Ze seznamu si poté pomocí internetu vybírala
veřejnost dárky ke splnění podle svých finančních a časových
možností. Na dražší dárky se mnohdy skládá i několik desítek lidí
a aktivně se přes internet domlouvají. Je až neuvěřitelné, jaká
lidská solidarita a soudružnost se před svátky vytváří. Kéž vydrží i
po celý rok!

Bc. Karolína Švajdová
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Z DOMOVA KORÝTKO

Ježíškova vnoučata
Letos jsme do systému zadali 34 přání uživatelů a všechna byla
během několika hodin až dní zarezervovaná a my jsme
zkontaktovali dárce. Ačkoliv již probíhá pravý předvánoční shon
a většina z nás se snaží setkat se svými blízkými, tyto dobré duše
si našly čas plnit přání ještě dalším, v podstatě cizím, lidem.
Dárky přináší osobně nebo zasílají poštou a já jsem velmi ráda,
že se té radosti můžu účastnit.
Ježíškova vnoučata, děkujeme!

Bc. Karolína Švajdová
13.

Z DOMOVA KORÝTKO

Adventní koncert a promítání pohádky
Protože se blížil Advent, uspořádali jsme pro naše uživatele,
rodinné příslušníky a osoby blízké v pátek 29. 11. 2019 v 17.00
hodin „Adventní koncert“ ve vestibulu domova. Vestibul byl
krásně vyzdobený, občerstvení nachystáno, stromeček
nazdobený, tak nic nebránilo tomu, abychom přivítali absolventy
Gymnázia Frýdlant nad Ostravicí – Pavlu Menšíkovou, Katku
Tylečkovou a Daniela Lokaje, kteří nám zahráli a zazpívali krásné
koledy, uživatele se rovněž připojili a mohli si i sami říct, kterou
koledu chtějí zazpívat. V průběhu jejich vystoupení jsme rozsvítili
vánoční stromeček. Uživatelé si pochutnali na výborných
domácích zákuscích a svařáku. Po skončení koncertu jsme
promítaly pohádku „Anděl Páně 2.“ Do konce pohádky zůstalo
pět uživatelů a snacha jedné paní uživatelky.

Mgr. Šárka Menšíková
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Z DOMOVA KORÝTKO

Výzdoba chodby k budově „C“
Snažíme se zútulňovat společné prostory a prosklená stěna
při vstupu do budovy C zela prázdnotou. Proto ji čas od času
vyplníme fotkami z nějaké akce domova nebo jednoduše
něčím zajímavým. Tentokrát nám poskytla materiály
uživatelka střediska B2 paní Libuše Wernerová, která o nich
říká následovné:
„V dnešní době nás jistě nepřekvapí různé reklamy
v časopisech i TV. Zahlcují nás téměř na každém kroku.
V minulém století měli čtenáři možnost zhlédnout reklamy
v časopise Šťastný domov. Podařilo se mně objevit několik
listů tohoto časopisu v antikvariátu. Zaujaly mne ty z roku
1911, protože se v tomto roce narodila moje maminka.
Některé listy jsem darovala Domovu a vy si je můžete
prohlédnout v prostoru před C1.“
Paní Wernerové děkujeme za příspěvek. Zmíněné reklamy a
články Šťastného domova brzy vystřídá nová výzdoba, zde je
proto malá ukázka.

Bc. Karolína Švajdová
15.

Z DOMOVA KORÝTKO

Pečení cukroví a výzdoba na C2
Ani letos jsme na oddělení C2 nezaháleli s vánoční přípravou,
pekli jsme cukroví, vyrobili jsme adventní věnce a andělíčky, paní
Pavla Adámková ušila ozdoby na stromeček a prostírání na
štědrovečerní stůl, uživatelé jí pomáhali a plnili ušitá srdíčka.
Uživatelé si také udělali vaječný koňak. Navštívil nás Mikuláš.

Mgr. Šárka Menšíková
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Z DOMOVA KORÝTKO

Vystoupení žáků ze Základní umělecké školy 12. 12. 2019
Ve čtvrtek 12. 12. 2019 jsme ve vestibulu domova přivítali žáky
ze „Základní umělecké školy Viléma Petrželky z Ostravy
Hrabůvky. Žáci pod vedením svých p. učitelek zahráli a zazpívali
různé písně a koledy.

Mgr. Šárka Menšíková
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Z DOMOVA KORÝTKO

Skupinové aktivity s dobrovolníky Adra
Od října k nám začaly opět docházet studentky dobrovolnice na
skupinové aktivity v rámci projektu MOST. Mnozí aktivity znají,
avšak s novým školním rokem přibyly k těm stávajícím i nové
dobrovolnice s novými nápady. Dobrovolnice dochází většinou v
úterý odpoledne, 2x do měsíce. V říjnu a listopadu jsme si
povídali ve vzpomínkové místnosti, četli si povídky a tvořili
vánoční výzdobu na středisko. Náměty pro společná setkání rádi
získáme i od uživatelů Domova.
Po domluvě mohou dobrovolnice přijít na kterékoliv středisko a
věnovat se ve skupině pouze lidem daného střediska (případně
se připojit jako pomoc k nějaké aktivitě). Jelikož se vše odvíjí od
časových možností dobrovolnic, nejsou zařazeny do tištěného
programu aktivit, který vychází na každý týden. Informace o
aktivitách s dobrovolníky proto předává personál střediska nebo
je možné zjistit další návštěvu u sociální pracovnice Švajdové na
středisku C1.
Budeme se na Vás těšit!

Bc. Karolína Švajdová
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POVÍDKA

ZLATÁ RYBKA
Paní Nováková měla tak jako každý předvánoční čas hodně
práce. Pracovala jako uklízečka v jednom domově pro seniory.
Když přišla z práce čekal ji předvánoční úklid, pečení cukroví a
takové ty práce, co se dělají před svátky. Její manžel byl muž
starého konzervativního typu, který zásadně své manželce doma
vůbec nepomáhal. Nanejvýš zkontroloval svým dvěma klukům
žákovské knížky. Jinak ho zajímalo jenom pivo a televize. Paní
Nováková si občas posteskla kolegyním v práci jak má život
těžký. S penězi tak tak vyšli, protože manžel většinou hodně
peněz propil.
Bylo to týden před Štědrým dnem, když jí některá kolegyně
poradila, aby si koupila zlatou rybku. To je stírací loterie. Dají se
tam prý vyhrát pohádkové peníze. Paní Nováková si řekla: "Co
kdyby to vyšlo". Paní Nováková si koupila los a štěstí se na ni
usmálo. Vyhrála totiž třistatisíc korun a poukázku na tak
zvaného hodinového manžela. Jmenoval se pan Petr. Pan Petr se
dostavil dva dny před Štědrým dnem, byl to krásný mladý muž.
Paní Novákové skutečně pomáhal. Pan Novák se ovšem vrátil z
hospody a spatřil doma cizího chlapa, kterého neznal a protože
byl žárlivý, tak dal Petrovi do nosu. Chuděrka paní Nováková
marně manželovi vysvětlovala, že je to pouze pomocník v
domácnosti a že s ním opravdu nic nemá. Navíc všechny peníze,
které vyhrála musela splatit zdravotní pojišťovně za Petrův úraz
hlavy. Tak šťastné a veselé Vánoce.
Mgr. Petr Chlebovský
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PF 2020

VŠE DOBRÉ DO ROKU 2020

Vážení čtenáři Zpravodaje Korýtko,
dovolte, abychom Vám touto cestou popřáli vše dobré v roce
2020, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a dobrých zpráv.

Redakce Zpravodaje Korýtko

Všem zaměstnancům a klientům Domova
Korýtko přeji hodně zdraví, štěstí a pohody
v novém roce 2020.
Jan Seidler, ředitel
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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

Co mají společného slova

1. PASTELKY, TUŽKA, ŠTĚTEC, KŘÍDA………………………………………….
2. MIKULOV, VALTICE, ZNOJMO, BŘECLVAV……………………………….
3. KAPR, ŠTIKA, SUMEC, KARAS…………………………………………………
4. RÝŽE, PŠENICE, JEČMEN, OVES………………………………………………
5. STUDENÝ, ČERVENÝ, KRÁSNÝ, MLADÝ…………………………………….

6. NOVÝ, HASS, BURIAN, GOLLOVÁ……………………………………………
7. NEJVĚTŠÍ, NEJSTARŠÍ, NEJRYCHLEJŠÍ, NEJLEPŠÍ……………………...
8. NIVA, EIDAM, EMENTÁL, MADELAND……………………………………

Slova opačného významu
1. ROVNÝ…………………………...

10. NOVÝ……………………………………

2. CHYTRÝ……………………….....

11. PŘIJÍT……………………………………

3. OPILÝ…………………………......

12. NAJÍT……………………………………

4. VNĚJŠÍ…………………………....

13. ZAČÁTEK……………………………….

5. SOUKROMÝ…………………....

14. VÁLKA…………………………………..

6. VODA…………………………......

15. KOMEDIE………………………………

7. MÉNĚ…………………………......

16. ČASTO……………………………………

8. BLÍZKO……...........................

17. ZAPOMENOUT………………………

9. BRZY....................................

18. KUPOVAT………………………………
Mgr. Lukáš Bražina

Řešení najdete na poslední straně tohoto Zpravodaje
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ZÁVĚR A ŘEŠENÍ

Šéfredaktor: Mgr. Petr Chlebovský
Grafická úprava, editace, příspěvky: tým pracovníků
Fotografie z Domova Korýtko: zaměstnanci Domova Korýtko
Řešení:
Co mají společného slova

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Potřeby na kreslení
Města na jižní Moravě
Sladkovodní ryby
Obiloviny
Přídavná jména
Herci
Superlativy
Sýry
Doplňte rčení

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

Křivý
Hloupý
Střízlivý
Vnitřní
Veřejný
Oheň
Více
Daleko
Pozdě

10. Starý
11. Odejít
12. Ztratit
13. Konec
14. Mír
15. Tragédie
16. Občas
17. Vzpomenout si
18. Prodávat

Nezapomenutá Ostrava

1. Ostravské muzeum
2. Ostravské Lauby
3. Městská nemocnice
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