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Vážení čtenáři Zpravodaje Korýtko,

dostáváte do rukou další číslo tohoto měsíčníku. Vychází v
prvním jarním měsíci letošního roku, ovšem já tento úvodník píšu na konci
února, kdy venku vládnou třeskuté mrazy.
V jižní Koreji skončila olympiáda, kde nám velikou radost udělala
fenomenální Ester Ledecká - má ve dvou disciplínách dvě zlaté medaile.
Naopak jsme byli zklamáni výkonem našich hokejistů, kteří nedosáhli ani na
medaili bronzovou. Celkově je Česko, co do celkového počtu medailí, na 14.
pozici .
Vážení přátelé, přeji vám zdraví a pohodu,

Mgr. Petr Chlebovský,
šéfredaktor

MĚSÍC V ROCE

Březen
Březen je podle gregoriánského kalendáře třetí měsíc v roce. Má
31 dní. Český název měsíce pochází z rašení bříz a začátek březosti zvířat.
V období kolem 21. března nastává jarní rovnodennost. Slunce
při svém zdánlivém ročním pohybu protíná světový rovník – přechází z jižní
polokoule na severní.
Původně byl březen v římském kalendáři první měsíc v roce.

Pranostiky:






Březen bez vody, duben bez trávy.
Březen, za kamna vlezem.
Suchý březen, chladný máj – bude humno jako ráj.
Druhdy i v březnu hýl na nos se posadí.
Březen hřmí – květen sněží.

UDÁLOSTI Z DOMOVA KORÝTKO

Události za únor 2018
1.2.2018
Tvoření se studenty z projektu MOST

Dne 1.2.2018 vytvořili dobrovolníci

aktivitu zaměřenou na svátek svatého
Valentýna. V horních dílnách nastříhali
studenti barevné papíry a společně s
uživateli z nich skládali srdíčka různých
velikostí a barev.
Dobrovolníci si při tvoření s

uživateli popovídali a ukázali jim, co
dalšího lze z papíru poskládat. Společné
odpoledne si obě generace jako vždy
velmi užily.

Bc. Karolína Švajdová

18.2.2018
Nedělní kavárnička

I když v únoru spoustu lidí postihlo nachlazení či chřipka a byly
omezeny aktivity, tak na našem středisku B3 jsme nezaháleli.
Pracovnice naplánovaly pro klienty aktivity, které zpříjemnily
atmosféru na středisku B3. Klienti rádi uvítali posezení v „nedělní kavárničce“,
kterou jsme vytvořili z jídelny na středisku B3, kde si mohli vybrat z široké
nabídky káv.
Zpívalo se, fajn se posedělo, povídalo a už se těšíme na další
společná setkání.

Bc. Karla Janečková Venháčová,
vedoucí střediska B3

20.2.2018
Nás chřipka nedostane..

Protože se nám již stýskalo po aktivitách, které byly zrušeny z
důvodu chřipkové epidemie, pracovníci střediska B2 si pro své klienty
připravili tolik oblíbené BINGO.
Nálada byla výborná, soutěživá. Výherkyní se stala paní
Misiačková. Gratulujeme.

Bc. Věra Machulová,
vedoucí střediska B2

PLÁNOVANÉ AKTIVITY

21. ročník kuželkového turnaje

I letos se můžete těšit na každoroční kuželkový turnaj mezi
domovy, tentokrát na již 21. ročník, který proběhne dne 22.3.2018 od 9:00
hodin v kulturní místnosti Domova Korýtko.
Zúčastní se 10 týmů. Nejvzdálenější tým nás navštíví z Domova
Odry. Na turnaji nebudou chybět ani zástupci Městského obvodu Jih, kteří
pro vítěze zajistili ceny.
Náš domov bude reprezentovat 3 členný tým klientů, kteří
pravidelně navštěvují kuželky v rámci volnočasových aktivit.
Divákům a fanouškům se velmi omlouváme, ale z kapacitních
důvodů v kulturní místnosti nebude možnost účasti. Klienti se mohou přijít
podívat na vyhlášení výsledků, které proběhne okolo 12. hodiny v kulturní
místnosti. Mohou se také přijít seznámit a popovídat si s hráči z jiných
domovů ve vestibulu, které budou potkávat i během prohlídek našeho
domova.
Z cen jsou pro výherce připraveny potravinové koše a bude se
vyhlašovat 1., 2. a 3. místo v jednotlivcích a jeden nejlepší tým hráčů.
Přejeme hodně štěstí!

Věra Ulmannová, DiS.

PLÁNOVANÉ AKTIVITY

Velikonoční zábava

Jaro se blíží a s ním i Velikonoce. Připravili jsme pro vás program
plný zábavy, příjemného posezení s občerstvením a tombolou.
Připravte se na magický svět plný kouzel a magie, kde již

kouzelníci netahají králíky z klobouku, ale dokáží překvapit množstvím nových
kouzel a iluzí. Navštíví nás mladý kouzelník a velmi zručný manipulátor
Ondřej Sládek, který je mistrem České republiky v moderní magii a
nejlepší manipulátor České republiky. Je vítězem řady českých i
mezinárodních kouzelnických soutěží a festivalů.
Oslavme společně magické Velikonoce dne 28.3.2018 ve

vestibulu Domova Korýtko. Čas bude uveden na letácích na všech střediscích
a ve vestibulu.
Na závěr zábavy se můžete těšit na jedno překvapení.

Bc. Věra Machulová,
vedoucí střediska B2

PLÁNOVANÉ AKTIVITY

Tvoření s dětmi

V měsíci březnu jsme dojednali spolupráci s ADROU. Jedná se o
návštěvy dětí z MŠ Výškovická v doprovodu 2 učitelek a koordinátorky z
ADRY.
Klienti budou mít možnost s dětmi vyrábět různé předměty,
malovat a povídat si. Návštěvy dětí budou probíhat jednou měsíčně. První
tato akce proběhne dne 27.3.2018, kdy se bude konat velikonoční
tvoření

v kulturní místnosti. Neváhejte a přijďte si vytvořit krásnou

velikonoční dekoraci, nebo se alespoň přijďte podívat.
Naši klienti pak budou chodit do mateřské školy dětem na
oplátku číst knížky.

Bc. Veronika Králová, DiS.,
vedoucí střediska C1

INFORMACE

Vzpomínejme společně
Hudba mého srdce
Letošní rok bude unášen vlnami tónů - hudbou vašeho srdce.
O co jde?
V Domově Korýtko každoročně po celý rok probíhá projekt Vzpomínejme
společně na konkrétní téma. Letošní téma bude v hudebním duchu s názvem
Hudba mého srdce.

Jak se mohu zapojit?
1. Jelikož se jedná o vzpomínání, budeme velice rádi, když se s námi podělíte o
příběhy z vašeho mládí, které se vážou právě k hudbě. Možnost budete mít
povyprávět příběh osobně na aktivitě Vzpomínání nebo Zpívání, ale také
můžete příběh napsat a odevzdat pracovníkům (se jménem či anonymně). Zde
je pomůcka, o čem by váš příběh mohl vyprávět:








oblíbený styl hudby, zpěvák či zpěvačka, kapela…
oblíbený nástroj-hrál/a jsem já nebo někdo z rodiny
zpíval/a jsem-doma, na cestách, ve sboru, kostele, kapele, cestou z práce..
chodil/a jsem na koncerty, zábavy, bály…
hudbu jsme poslouchali z rádia, gramofonu, od sousedů…
oblíbená ukolébavka
nejkrásnější hudební zážitek

2. Máte vy nebo vaše rodina staré rádio, noty, zpěvník či dokonce nějaký
nástroj? V létě bychom zrealizovali jejich výstavu.

INFORMACE

3. Vlastníte vy nebo vaše rodina fotografie na téma hudba? Fotografie, na
kterých jste vy, jakožto zpěvák či zpěvačka, hrající na hudební nástroj, v kroji,
se starým rádiem či gramofonem nebo dokonce vy se známou osobností
z hudební sféry a chcete se podělit o vaši fyzickou vzpomínku?
Co se bude dít s předanými příběhy, nástroji, zpěvníky a fotografiemi?
Kopie vašich fotografií společně s příběhy budou vystaveny formou koláže
v létě v Domově Korýtko společně také s vašimi starými předměty, zpěvníky
aj. Po ukončení výstavy vám budou vaše předměty vráceny.
Jak bude projekt ukončen?
S koncem roku 2018 přijde i konec tohoto projektu. Ukončení proběhne
formou hudebního vystoupení v Divadle loutek v centru Ostravy.

Přesnější informace o projektu budou k dispozici formou informačních letáků
na patrech a ve vestibulu Domova Korýtko.
Vaše příběhy, staré předměty s hudební tématikou i fotografie můžete předat
pracovníkům a ti následně tyto předměty odevzdají do dílen Domova
Korýtko, popřípadě můžete přinést do dílen osobně (suterén budovy B).
Budeme velmi rádi, pokud se do projektu zapojíte a ukážete tak mladším
generacím, co znamenala hudba ve vašem mládí pro vás, jaký je rozdíl
v hudbě tehdejší a dnešní doby, že hudba je kultura, životní styl a pro některé
i celým životem.

Jana Rybářová

PŘÁNÍ

Mezinárodní den žen

Tento svátek slavíme vždy 8. března. Jako svátek byl ustanoven
OSN k připomínce stávky newyorských švadlen v roce 1908. Ženy musely za
svá práva dlouho bojovat . Dnes na tento svátek děkujeme svým matkám,
babičkám, partnerkám a kolegyním za všechno dobré, co pro nás kdy udělaly

a stále dělají.
Tento článek vychází sice až po 8. březnu, přesto, milé čtenářky
Zpravodaje Korýtko, přijměte růži k vašemu svátku.

Mgr. Petr Chlebovský,
šéfredaktor

ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO

Neuvěřitelné příběhy o přežití za 2. světové války
2. část
Když vojáci sestřelili během druhé světové války bojová letadla a
lodě svých nepřátel, ne vždy to znamenalo smrt celé posádky. Někdy pár lidí
přežilo, ale ocitlo se ve svízelné situaci za nepřátelskými liniemi. Nikdo je
nehledal. Oni sami si museli najít svou cestu zpět domů.
V předchozím vydání Zpravodaje jste se již setkali se dvěma
příběhy. Nyní si můžete přečíst další:

1. Sovětský pilot ukradl nacistické letadlo, aby se dostal domů
Když byl sovětský poručík Kuznětsov sestřelen německým
pilotem, nouzově přistál na otevřeném terénu a běžel se schovat před explozí
svého letadla. Německý pilot, který jej sestřelil, letěl dolů k vraku, aby si
vyzvedl suvenýr dokazující smrt sovětského vojáka. Vylezl ze svého letadla a
prohlížel si trosky, aniž by věděl, že Kuznětsov je stále naživu. Kuznětstov se
vyplížil ze svého úkrytu, vlezl do německého letadla a uletěl. Poté, co přiletěl
domů, do sovětského vzdušného prostoru, se vyhnul palbě vlastních mužů a
bezpečně přistál.

ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO

2. Japonský bojovník se vrátil domů i přes střelné zranění do obličeje
V roce 1942 prostřílel nepřátelský bombardér skrz na skrz letoun
největšího létajícího esa Japonska Sabura Sakaie. Jedna z kulek zasáhla Sakaie do
obličeje a prostřelila mu pravé oko, kvůli čemuž nemohl pohybovat levou stranou
těla. Sakai byl rozhodnutý zakončit svůj život jako hrdina. Měl v plánu provést
kamikadze let proti první lodi, kterou uvidí, ale během čtyř hodin a 1050
kilometrů, které proletěl s ochrnutou polovinou těla, nepotkal ani jednu.
Nakonec se vrátil až domů.

Jana Rybářová

ZAJÍMAVOSTI

Fakta o srdci
1. Každý den vaše srdce vytváří dostatek energie pro pohon kamionu do
vzdálenosti 32 km.

2. Vaše srdce přečerpá v průběhu života minimálně 1,5 milionů barelů krve.
Krev by stačila zaplnit 200 vlakových cisteren.

3. Vaše srdce bije více než 100 000 krát za den.
4. Váš srdeční tep se mění a napodobuje hudbu, kterou posloucháte.
5. Vaše levá plíce je menší než vaše pravá plíce, aby se do hrudního koše
vešlo srdce.

6. Podle studií mají vegetariáni o 19 % nižší pravděpodobnost, že zemřou na
srdeční choroby.

7. Lidské srdce není na levé straně těla, je ve středu.
8. Kouření zvyšuje riziko infarktu o 200 až 400 %.
9. Lidé, kteří pracují 11 a více hodin denně, mají o 67 % větší
pravděpodobnost, že je postihne srdeční infarkt, než pacienti s 8 hodinovým
pracovním dnem.

10. Vaše srdce může bít, i když je odděleno od těla, protože má vlastní
elektrický impuls.

11. Pokud budete jíst kvalitní tmavou čokoládu každý den, snižuje se u vás
riziko srdečních onemocnění o jednu třetinu.

NAJDĚTE

Najděte názvy rostlin
V následujícím shluku písmen je skryto 15 názvů rostlin. Pokuste se je najít:

AELOBIDESTAŘTOUERMIDOBÁSTARELFÍKUSOLIDÁBUG
ODÁSTOPÉZATULIEKADOZÁROVÉLOKOPRETINAZOBAL
OSTRAROZÁVIDOLANEGAZEMIŠEBÉRPEDOPETRKLÍČO
VÁDEMOFILÉREČNAKTOSAMOLÉRSATOŠKEVRAČIŘEDI
ŠMĚSÍČEKELIMAŘELOVÁBĚRELOŠTOKOVALOMÉZABELI
ŽLOSTAFEŽITSAŠRŮŽELIONEVÁZALINEKSOVARENOZÁV
ERSILOVÉDITOSÝPENACIBADOGENTEVÉZEŠTOBILÁDE
ŠMACEŠKAŠKORUNEVÁZILOBEDASTAVEČINOZÉVELAG
ENÁMEČOVEDILANÝPOVEDÁCILÍNOCEVĚLOPADOŠILOČ
IVOČIMILOMUŠKÁTLEDOVSEDOVÝCILOMILÍVĚDOCILÍMA
BITOSÉVILONIPOVYMIDÁŽEDOVSAPOVAPIVOŇKADOLSI
KOPÉCEFILODEMÉLOŽESABIOPIDĚSNĚŽENKAMIROPÉD
ELASIMENOVĚDOGIBERDÉKOVENCISLABIŽOCEDOVÉMI
LOŠILEVESLUNEČNICEKLIÁRJDIÁENMKDFÍPEDIÁLÍEHJK
ARLICESEDMIKRÁSKALIDOLÁTEČLIKORJÍNAJRODIZOLA
KAVELÍČESONAMÁLÍDEPÉRALIPAMPELIŠKAKERILASÉRI
LKACNIMÁDELIKASÁBEČLODAMIFÁLITULIPÁNEBIKALÁR
ESTOKÁRTLISTAVÁLIDOKLÁSPORCHIDEJOLKEJÁFILESTÍ
RKOCOBUŽEVILČEKOMANOSTAVAJÉRDOLILIENIKÁVILO

( Řešení najdete na poslední straně tohoto Zpravodaje. )

PUTOVÁNÍ PO MORAVĚ A SLEZSKU

Vrch Kotouč

Kotouč se nalézá u města Štramberk ve velmi významné
archeologické lokalitě nedaleko proslulé jeskyně Šipka s doloženou
přítomností člověka neandrtálského. Hradiště je bohužel již téměř zničeno
novodobým vápencovým lomem, který byl založen v 19. století. Hradiště
Kotouč se rozkládá na kopci se dvěma vrcholy a středovým sedlem. Jižní
vrchol byl již z větší části vytěžen.
Nyní se zde těží vysoce kvalitní vápenec. Ten obsahuje bohatý
paleontologický materiál. Bylo z nich popsáno přes 600 druhů fosilních
živočichů a řas. Lom je známý především díky neobyčejně velkým krystalům
kalcitu. Také se zde nachází fluorit, krystalický křemen, baryt, limonitgoethit, pyrit, achát, sádrovec i sfalerit.

Kotouč

Hradiště Kotouč u Štramberka - jedno z nejdůležitějších center
keltské kultury doby železné na Moravě. Bylo osídleno ve více období
pravěku. Nejprve lidem kultury moravské malované keramiky mladší doby
kamenné (4400-4200 př.n.l.), dále pak lidem kultury lužických popelnicových
polí – slezská fáze pozdní doby bronzové (1000-750 př.n.l.), lidem platěnické
kultury starší doby železné (750-560 př.n.l.) a nakonec lidem s laténskou
kulturou v její pozdní fázi (125-30 př.n.l.). Hradiště Kotouč dosáhlo svého
vrcholu pravděpodobně v době lužických popelnicových polí, kdy bylo
vybudováno opevnění.

PUTOVÁNÍ PO MORAVĚ A SLEZSKU

Na vrchu Kotouč bylo nalezeno velké množství nálezů a depotů z
pozdní doby bronzové. Jeden z nich obsahoval 6 celých nádob z bronzu,
zlomky dalších bronzových nádob, 2 štítové puklice, brýlovité závěsky,
tordovaný nákrčník. Všechny tyto předměty byly uloženy v keramické
nádobě. Mezi další významné nálezy, z nichž některé se našly v jiných
depotech, patří štítová spona, nápažní spirály, nákrčníky, vzácná dýka s
prolamovaným bronzovým jílcem se zbytkem železné čepele (import z
jihoruské oblasti), náramky, jehlice a spony. Nejvýznamnějším nálezem byl
depot ze středního neolitu (kultura s kanelovanou keramikou), který
obsahoval stříbrnou kotoučovitou puklici se třemi vypnulinami. Tato puklice
je nejstarším známým výrobkem ze stříbra ve střední Evropě! Velmi
zajímavým nálezem je vzácná trojdílná obřadní lampa z doby bronzové,
označovaná jako typ Štramberk.
Na severním svahu Kotouče se
nachází
světoznámá
archeologická lokalita – jeskyně
Šipka.
Původně
krápníková
jeskyně zde byla vyhloubena již v
předledovcových dobách vodním
tokem
obtékajícím
Kotouč.
Ledovcové působení ji nadále
rozšiřovalo a po jeho ústupu s
sebou odtávající voda odnesla
zbytky měkkých hornin, čímž se jeskyně ještě rozšířila a získala dnešní tvar.
Chodba je dlouhá 47 metrů a komín vysoký 7 metrů.
V letech 1879 – 1887 zde prováděl archeologický výzkum pan
Karel Jaroslav Maška, učitel na gymnáziu v Novém Jičíně. Roku 1880 zde
našel ve vchodu do chodby nazývané Jezevčí, v hloubce 1,7m ohniště a část
čelisti neandrtálského dítěte (tzv. Šipeckou čelist). Tento nález donutil
archeology po celém světě naučit se vyslovovat slovo Štramberk. Když
v průzkumu lokality pokračoval, objevil v jeskyni Šipka již zmiňovanou
krápníkovou výzdobou. Dnes je však z velké části zdevastována lovci
suvenýrů.
Před nepřáteli a rozmary počasí se v Šipce pravěcí lidé skrývali již
před více než 32 tisíci lety. Bylo zde nalezeno také velké množství kostěných
pozůstatků zvířat rozličných druhů. Mezi nejzajímavější patřil nález kostí
jeskynního medvěda, kterému po jistý čas jeskyně sloužila jako nora. Byly
zde ale nalezeny i kosti lva, hyeny, rosomáka, pakoně, srstnatého nosorožce
nebo například mamuta, který se do jeskyně dostal jako potrava. Dnes je
Šipka obývána jen několika netopýry.
Na památku nálezu Šipecké čelisti byl v roce 1922 umístěn před
jeskyni pamětní deska K. J. Mašky od malíře Františka Juráně.

Jana Rybářová

K ZAMYŠLENÍ

Pravé bohatství
Otec velmi bohaté rodiny vzal svého syna na venkov s úmyslem
ukázat mu, v jaké bídě někteří lidé žijí. Pár dní a nocí strávili na malém
horském hospodářství, které vlastnila nemajetná rodina.
Když se vraceli domů, otec se syna ptá, jak se mu výlet líbil. „To
bylo úžasné, tati!“ Otec mu s úsměvem odpověděl: „Viděl jsi v jaké bídě ti
lidé žijí? Řekni mi, čemu jsi se na tomto výletě naučil?“ A syn mu odvětil:

„Viděl jsem, že my máme jednoho psa a oni čtyři. My máme bazén do
poloviny zahrady a oni potok, co nikde nekončí. My jsme si koupili do zahrady
svítilny a jim v noci svítí hvězdy. Naše veranda sahá až po přední zahrádku
a jim patří celý horizont. My žijeme na malém pozemku a oni mají pole, kde
nevidíš konce. My máme sluhy, co nás obsluhují, ale oni druhým pomáhají.
My si své potraviny kupujeme, oni si pěstují vlastní. Náš pozemek je obehnaný
ochrannou zdí, oni zeď nepotřebují.“
Otce to zcela umlčelo. A pak syn dodal: „Tati, děkuji ti, že jsi mi
ukázal, jak jsme chudí.“

Jana Rybářová

KVÍZ

Kdo je to?

1.

2.

5.

4.

6.

3.

7.

( Řešení najdete na poslední straně tohoto Zpravodaje. )
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Jana Rybářová

ZAJÍMAVOSTI

Jak slepý s bezrukým společně zasadili les
Kdesi na Sibiři, na rusko-čínském pomezí, stojí vesnička, která je
každoročně sužovaná záplavami. Hráze nepomáhaly, prudký jarní příval je
vždy odnesl spolu s vrstvou té trochy úrodné hlíny z chudých políček.
V té vesničce žijí Chaisa a Venči. Třiapadesátiletý Chaisa se
narodil slepý na jedno oko a v roce 2000 v důsledku pracovního úrazu ztratil
zrak úplně. Jeho kamarád Venči přišel o obě ruce, když mu byly tři roky. Pro
oba bylo velmi obtížné najít si práci, kterou by byli schopni vykonávat. Přesto
oběma je vlastní obrovská touha zůstat užitečnými a ta jim nedovolila vzdát
se.
Co nezvládla celá vesnice, rozhodli se vyřešit oni. Když spojí
dohromady své oči, ruce a chuť být užiteční, jejich přátelství a optimismus
jim pomohou ochránit sebe i sousedy před každoročními záplavami, které by
je časem z rodného kraje jistojistě vyhnaly. A tak Chaisa a Venči začali měnit
osm akrů pustiny mezi vsí a řekou v zelený háj.

Jak vypadalo jejich uplynulých 12 let? Každé ráno přátelé
vstanou a vydají se do práce. Nemají peníze, a tak si nemohou sazenice
kupovat. Proto se občas musí vydat na druhý břeh, aby získali větvičky, z
nichž si pak řízkováním připravují sadbu. Široko daleko není most. Nevadí,
bezruký Venči vezme slepého Chaisu na záda a řeku přebrodí. Na druhém
břehu čeká úkol zase Chaisu. Za pomoci Venčiho vyleze na strom a nařeže
vhodné větvičky. Posbírat, naložit a jde se. Jeden stromek, druhý stromek,
chvíle odpočinku. A tak to jde celý den.

ZAJÍMAVOSTI

Když jsou přichystané všechny sazeničky v zemi, jde se domů.
Jak? No přeci s úsměvem! Vždyť na světě je tak krásně, když má člověk vedle
sebe někoho, kdo ho doplní, a oba spojuje společný cíl.
Příběh obou přátel oběhl celou Čínu a mnozí jim začali posílali
peníze. Díky tomu dnes mají oba zajištěný důchod a jedna oční klinika
dokonce nabídla Chaisovi operaci zraku. Ale hlavně je těší, že teď už si mohou
dovolit sazenice i kupovat, a tak práce postupuje daleko rychleji.

Za uplynulých 12 let už tito dva „těžcí invalidé" zasadili
neuvěřitelných více než 10.000 stromů! Díky nim se pustina mezi řekou a
vesnicí začíná zelenat a v posledních letech se už povodeň přes rodící se les
vůbec nedostala.
"Venči, vyprávěj mi, jak se má k světu náš les? Jednou bude tak
velký jako ten u řeky, viď?"

Jana Rybářová

KVÍZ

KVÍZ: Český slovníček
On i takový český slovníček může obsahovat záhadná slovíčka. S
některými ani nepřijdete do styku, některá se dnes již téměř nepoužívají a
některá ani snad nevešla do širšího povědomí. Která slova znáte?
1. Kdo byl ČIHAŘ?
a) špeh (číhá = sleduje)
b) hlídací pes (podobně jako ohař)
c) lovec živých ptáků
2. Co je HEMELKA?
a) cukrová homole
b) utahovák (utáhnout = uhemovat)
c) kobylka, klisnička, tahoun

3. Čemu se říkalo KEBULE?
a) cibuli
b) hlavě
c) báni, kopuli na věži
4. Co je to PONRAVA?
a) staročesky obliba (nrávit sa = líbit se)
b) ponorná řeka na jižní Moravě
c) larva brouka (chrousta, tesaříka atd.)
5. Co je ŽEŽULKA?
a) žvýkací guma
b) žvýkací tabák
c) kukačka
6. Co je to PRACHARANDA?
a) mlat ve stodole
b) nádoba na střelný prach
c) sypanka z mletých sušených hrušek
7. Co jsou to ŠIBŘINKY?
a) druh taneční zábavy v maskách
b) žebřiny (postranice) na dřevěném voze
c) poklice na bubnu

( Řešení najdete na poslední straně
tohoto Zpravodaje. )

8. Co je to REMÍZEK?
a) hřebínek na česání borůvek
b) nádoba na sběr sladké javorové mízy
c) křoví uprostřed pole

ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO

MUDr. Ludvík Souček

Ludvík Souček - můj nejoblíbenější spisovatel se narodil roku
1926 a zemřel roku 1978. Dožil se tedy pouhých 52 let. Přes svůj krátký život
toho stačil stihnout dost jak ve svém životě, tak ve svém díle.

Původním povoláním lékař psal vědecko-fantastické knihy a také
se věnoval žánru, který dnes označujeme jako spekulativní literatura. U nás
přezdíván jako „Český Däniken“. V letech 1953-1955 pracoval jako vojenský
lékař v Korei, kde tehdy probíhala válka. Spekuluje se o jeho účasti při
pokusech na amerických zajatcích. Zajímavostí je, že je jeho smrt zahalena
tajemstvím.

Z jeho obsáhlého díla vybírám: Cesta slepých ptáků, Pevnost
bílých mravenců, Tušení stínu atd.

Mgr. Petr Chlebovský,
šéfredaktor

HISTORIE A SOUČASNOST

Ostrava – Hrabůvka
Kino Edison
V roce 1929 bylo poblíž křižovatky dnešních ulic U Haldy a
Závodní postaveno první kino v Hrabůvce. Do té doby mohli obyvatelé
navštěvovat pouze kina v Zábřehu či ve Vítkovicích.
Ve 30. a 40. letech bylo kino Edison oblíbeným kulturním
střediskem občanů Hrabůvky, v 50. letech však jeho popularita začala upadat.
Konečnou ránu Edisonu zasadilo otevření moderního kina Vítek roku 1969 a
také stále snadnější přístup k televiznímu vysílání.
Provoz kina Edison byl ukončen v roce 1975. Budova pak ještě
sloužila Krátkému filmu, ale chátrala a v roce 1986 byla asanována. Kino tak
dnes připomíná již jen pojmenování nedaleké restaurace „U Edisona“.

Kaple Panny Marie Čenstochovské na
rozcestí staré Místecké ulice
(počátek 20. století)

Kino Edison (30. léta) a kříž, který stál
původně před kaplí

Dnešní Závodní ulice

Dnešní Závodní ulice

Jana Rybářová
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Řešení - Český slovníček
1. c), 2. c), 3. b), 4. c), 5. c), 6. c), 7. a), 8. c)

Řešení – Kdo je to?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Emil Hácha (*1872-1945) – 3. prezident ČSR
Jana Brejchová (*1940) – herečka
Václav Neckář (*1943) – zpěvák, herec
Emil Zátopek (*1922-2000) – čtyřnásobný olympijský vítěz v bězích na dlouhou trať
Tomáš Baťa (*1876-1932) – zakladatel celosvětové obuvnické značky Baťa
Sigmund Freud (*1856-1939) – zakladatel psychoanalýzy
Leoš Janáček (*1854-1928) – operní skladatel
Emil Holub (*1847-1902) – lékař a cestovatel

