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ÚVODEM

Vážení čtenáři a příznivci Zpravodaje Korýtko!
Náš časopis se vcelku líbí. Soudím tak podle příznivých ohlasů jak
u klientů, tak i u personálu. Při koncepci časopisu klademe důraz
na zpravodajskou část. To však neznamená, že by se časopis bránil
literárním útvarům. Především mám na mysli krátké povídky a
popřípadě poezii. Cenné jsou také vzpomínky seniorů na mládí a
život. Od personálu bych také přivítal příspěvky, které osvětlují
problematiku práce pečovatelek a sociálních pracovníků.
Únor je posledním zimním měsícem. Staré přísloví praví, že únor
bílý pole sílí. Sněhu prozatím moc není.
25.února vzpomeneme 72. výročí komunistického převratu.
Vážení čtenáři přeji Vám pohodu a štěstí a hodně zábavy se
Zpravodajem Korýtko.
Mgr. Petr Chlebovský, šéfredaktor
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Z DOMOVA KORÝTKO

Ponovoroční večírek
Pracovnice oddělení B2 zorganizovaly 15. 1. 2020 za podpory
vedení country večírek s občerstvením a tombolou v kulturní
místnosti Domova. Potěšit naše seniory se nabídl i pan Petr
Šodek s přáteli, kteří hrají country muziku pro radost sobě i
druhým.
Jako překvapení pro naše uživatele služby přizvali taneční pár ve
stylových kostýmech. Taneční vystoupení a živá hudba velmi
zpestřilo atmosféru večírku. Tanečníci navázali kontakt se
zúčastněnými v tanci, rozhovoru i sdílení.
Večírku se zúčastnili i někteří rodinní příslušníci a společně se
svými blízkými sdíleli pohodový prožitek ve společnosti
ostatních. Během večera jsme ochutnávali buchty, jablkové
záviny i jednohubky, pizzu, pivo, nealko a čaj s rumem.
Na přípravě občerstvení se také podílela paní vedoucí z oddělení
C1, upekli výborné moučníky. Moc děkujeme – všem chutnaly.
S pořadateli akce se do přípravy, průběhu večírku i úklidu
kulturní místnosti po skončení akce ochotně zapojila paní Šárka
Menšíková.
Společně jsme prožili příjemné chvíle, radost z hudby, tanec,
zpěv a vzájemné sdílení s úsměvy dávanými i přijatými, které
jsme symbolicky posílali nafouknutými balónky. Při snaze poslat
balónek jeden druhému a udržet ho ve vzduchu jsme se nasmáli,
ale také posílili pohybovou kondici.
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Z DOMOVA KORÝTKO

Ponovoroční večírek
Všem zúčastněným chceme předat vzkaz od muzikantů: „Rádi
přijedeme zase někdy zahrát, neboť jste se úžasně bavili a umožnili
nám prožít s vámi krásný večer, děkujeme.“
K poděkování se také připojují pracovníci B2.

Božena Válová
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Z DOMOVA KORÝTKO

Tvoříme společně radost
Dne 3. 2. 2020 nás přišla navštívit do aktivizačních dílen
skupinka děti ze Soukromé speciální školy pro děti s více vadami
z Mariánských Hor. Toto setkání s názvem ,, Tvoříme společně
radost ,, má za účel propojení našich klientu s dětmi. Paní
učitelky s dětmi si pro nás připravily srdce z kartónů, na které
si děti zvěčnily své otisky, poté co jim uživatelky ruce pomalovaly
barvami. Pak jsme se všichni pod tyto otisky podepsali. Jeden
tento výtvor si odvezli do své školy a jeden zůstal u nás pro
radost a vzpomínku na tuto krásnou akci. Předem jsme se také
domluvili, že i nadále budeme s touto školou v kontaktu a již na
jaře se všichni zúčastníme například osazení terasy. Společně
jsme si také zatancovali a zazpívali. Musíme se zmínit, že Adélka,
Ríša, Dan, Adam, Saša a Zdéňa byly tak emotivně otevřené děti,
že i my jsme z tohoto setkání měli pozitivní a krásný pocit.
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Z DOMOVA KORÝTKO

Tvoříme společně radost

Marcela Ondráčková
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Z DOMOVA KORÝTKO

Tvoření s dětmi z MŠ Výškovická
Abychom těch dětí neměli u nás málo, vypuklo společné tvoření
i v kulturní místnosti Domova. Pod vedením koordinátorky Míši
jsme ještě trochu lákali k příchodu „paní Zimu“ (ačkoliv místo
sněhu dorazil orkán) a vyráběli jsme chundelaté sněhuláky z vaty
a barevného papíru. Na pomoc přišly i naše milé dobrovolnice a
pomáhaly, kde bylo potřeba. Kulturní místností znělo rozjařené
štěbetání dětí, které si povídaly, jak mezi s sebou, tak i s
uživateli. Bylo to moc milé setkání, každý projevil svou pečlivost
a kreativitu jiným způsobem.
Na výsledek snažení se podívejte na fotkách. Budeme se těšit na
další společnou aktivitu.
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Karolína Švajdová

Z DOMOVA KORÝTKO

Hasičská sbírka
Dobrý den vážení klienti domova Korýtko,
jmenuji se Jiří Novotný a pocházím z města Poštátu, který leží
severozápadně od Ostravy v Oderských vrších. Moje manželka
Ilona je klientkou tohoto zařízení a to na oddělení C2, které mají
na starost vedoucí služby paní Jana Neoralová, DiS. a sociální
pracovnice paní Mgr. Šárka Menšíková. Při návštěvě naší
domácnosti, než manželka byla umístěna do domova, tak si paní
Menšíková všimla, že mám doma výstavu hasičských věcí, a tak
dostala nápad, abych udělal výstavu v Korýtku. Jsem vyučený
zedník a pak jsem pracoval jako hasič z povolání, tehdy v
národním podniku Optimit Odry skoro, čtyři roky. Také jsem
dlouholetý člen Sboru dobrovolných hasičů Poštát. V roce 1987,
před svatbou, jsem měl zajištěné místo u požárního útvaru tady
v Ostravě, ale pro přijetí byly tvrdé zdravotní podmínky, kterými
jsem bohužel neprošel. Ale koníček mi zůstal. Sbírám skoro vše,
co se týká hasičské techniky, hlavně odznaky, hasičské modely a
nášivky čili domovenky hasičských sborů. Můj koníček prakticky
trvá asi tak 44 let a za tu dobu to je pěkná řádka věcí. Doufám,
že se výstava podaří zorganizovat, tak, a že se vám bude líbit.

Zdroj: https://obrazky.seznam.cz//

Jiří Novotný
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Z DOMOVA KORÝTKO

Bramboračka na C 4

Ve středu 29. ledna 2020 dopoledne, kdo měl zdravé ruce,
ten něco dělal. Loupala se cibule a česnek. Na kostičky se
krájely brambory, kořenová zelenina a žampiony. Dala se
vařit voda, přidala zelenina a koření a po krátké chvíli se
oddělením linula krásná vůně, která způsobila, že všichni
začali mít hlad. Hladoví kuchaři se dočkali, a pak si
pochutnávali na výtečné domácí bramboračce.

Bc. Anna Fischerová
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Z DOMOVA KORÝTKO

Soutěž v kuželkách na C4
Kdo si hraje, nenudí se.
Tohoto hesla se drželi všichni soutěžící na oddělení C4, když se
30. ledna 2020 hrál turnaj ve stolních kuželkách. Každý hráč se
snažil o co nejlepší umístění v tabulce. Po hodině bylo
rozhodnuto.
A jak to dopadlo? Zvítězili všichni, kteří se zúčastnili. Ještě
před obědem se stihly rozdat diplomy a ceny. Z rozzářených očí
bylo patrné odhodlání, že příště do toho jdeme znovu.

Bc. Anna Fischerová
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Z DOMOVA KORÝTKO

Projekt – „Dopis vnoučeti“
Paní Šárka Zubková z Úřadu městského obvodu Ostrava – Jih nás
pozvala do projektu „Dopis vnoučeti“. Cílem tohoto projektu je
zjistit, co vzkazují senioři nejmladší generaci a co si naopak
teenageři myslí o seniorech. Tento projekt organizuje nezisková
platforma SenSen (senzační senior). Senioři se pak budou
setkávat na různých základních školách. Dopisy pak budou
uveřejněny ne webu „Národní kronika“, kde si je budete moct
přečíst.
Přišlo nám i poděkování za zapojení do projektu:
Dobrý den, paní Menšíková,
chtěla bych vám moc poděkovat za Váš aktivní přístup k našemu
projektu Dopis vnoučeti a zároveň Vás požádat o
zprostředkování našich díků dvěma vašim klientkám, které
napsaly moc pěkné dopisy.
Dopisy pozdě nepřišly, setkání v Ostravě bude až začátkem
března.
Zatím bych Vám, případně seniorům a seniorkám vašeho
Domova doporučila náš web www.narodnikronika.cz, kde
najdete řadu krásných vzpomínek, dopisů a dalších příspěvků od
vrstevníků vašich seniorů.
S přáním všeho dobrého,
Marie Knotková
Koordinátorka projektu SenSen
Na následujících stránkách si můžete dopisy přečíst.

Mgr. Šárka Menšíková
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Z DOMOVA KORÝTKO

Projekt – „Dopis vnoučeti“
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Z DOMOVA KORÝTKO

Projekt – „Dopis vnoučeti“
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Z DOMOVA KORÝTKO

„Zahradníci“
O některých lidech se říká, že mají zelené ruce a když
zapíchnou hrábě, že se jim zazelenají.
O něco podobného se snaží někteří kuřáci, návštěvníci terasy
domova. Jak jinak
si vysvětlit naházené
nedopalky
cigaret v korýtkách mezi květinami na terase.
Zatím se nikomu nepodařilo, aby z nedopalku vyrostla cigareta.
Proto žádáme ty „zahradníky“ kteří „sázeli“, aby si své dílo
uklidili.
Naši uživatelé celoročně sázejí, plejí a zalévají s vypětím všech
sil, aby bylo na terase hezky, tak jim to přece nepokazíme.

Bc. Anna Fischerová
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Z DOMOVA KORÝTKO

Dracaneace fragrans čili dracena vonná
Původně rostlina pochází ze západní Afriky, ale roste v Karibiku,
Střední Americe, v Portoriku, ve Velkých Antilách. Evidováno je
zhruba 80 druhů této rostliny ve světě.
Roste v podobě keře se silným stonkem anebo jako strom bez
větví. Dorůstá do výše 3-5 metrů, v některých případech
může dorůst do výše i 15 metrů. Listy jsou kopinaté, tuhé a
různě zbarvené. Pokud má rostlina málo světla, barevnost listů
se ztrácí.
V našich podmínkách ji pěstujeme jako pokojovou rostlinu a
není obvyklé, aby tento druh rostliny kvetl.
U nás na C4 tato rostlina dorostla do výše cca 2,5 metrů a
krátce po novém roce nám začala kvést svými bohatými, sladce
medově vonícími květy. Vůni Vám zprostředkovat nemůžeme,
ale na květy se můžete podívat díky pár obrázkům.
Pěstování zdar!

Bc. Anna Fischerová
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K ZAMYŠLENÍ

Sestřička Kateřina
Kateřina studovala střední zdravotnickou školu a plánovala
původně, že bude pracovat jako sestřička na dětském oddělení
v nemocnici. Tatínek s maminkou jí to chválili. Maminka také byla
zdravotní sestrou a tatínek byl lékařem. Maturitu na střední
zdravotnické škole absolvovala s vyznamenáním a tak se zdálo, že jí
nic nestojí v cestě. První tři týdny v nemocnici proběhly celkem
v pohodě. Doktoři jí chválili, kolegyně respektovaly. Jednou však
na večer ve smolný den, kterýsi doktor špatně určil diagnózu
malého děťátka. Špatná diagnóza znamenala špatnou terapii.
Následky byly strašné, dítě zemřelo. Mezi lékaři v nemocnici však
panovala falešná solidarita, takže vinu svedli na Kateřinu, že špatně
podala léky. Kateřina byla nucena ze špitálu odejít a přemýšlela,
kam by šla. V té době domov pro seniory potřeboval zdravotní
sestřičky k doplnění svého stavu, a tak to Kateřina zkusila tam. Byla
tam daleko přívětivější atmosféra než ve špitále a Kateřina se rychle
naučila pečovat o staré lidi a porozumět jejich potřebám. Všichni ji
tam chválili. Někde v koutku duše však cítila křivdu, že musí pykat
za malér, který nezavinila.
Případná podobnost
se skutečnými
událostmi je čistě
náhodná!

Mgr. Petr Chlebovský, šéfredaktor
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K ZAMYŠLENÍ

Dva důchodci

Co se všechno může stát! V domově pro seniory bývá někdy
obrovská nuda. Platí to pro chlapy, kteří nemají mnohdy ani
maturitu. Po práci vždycky chodili do hospody, dávali si tam
takových deset piv a podroušeném stavu se vraceli ke svým
manželkám. V domově důchodců potom zjistili, že jim kapesné na
to pivo nestačí. Dva pánové se rozhodli situaci řešit po svém.
Domluvili se na přepadení kantýny schovali se tam, počkali až
odejde poslední zákazník a šli na věc. Paní z kantýny se jich ptala:
,,chlapi co tu ještě děláte? Kantýnu teď musím zavřít". Dva
povedení ptáčkové místo odpovědi praštili po hlavě tyčkou a
povídali: ,,naval prachy babo!" Naštěstí další důchodce Petr si všiml
co se děje a přivolal telefonem policii. Chlapi putovali za mříže a ve
vězení vzpomínali jak to bylo krásné v domově pro seniory.

Příběh se nezakládá
na skutečných
událostech!

Mgr. Petr Chlebovský, šéfredaktor
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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

Doplňte jídla
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…………………………………………
Doplňte rčení
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……………………………………………………………………
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:
Doplňte jídlo

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

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

HROBĚ
LESA
KASTROLU
KARTU
HOUSLÍM
VĚTEV
MOSTY
POKLIČKOU
Nezapomenutá Ostrava

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