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Vážení čtenáři Zpravodaje Korýtko,

před sebou máte třetí vydání našeho měsíčníku, které Vám
přináší spoustu zajímavostí nejen z našeho domova. Chtěl bych Vás
především informovat, že od dubna spouští Domov Korýtko nové webové
stránky, kde by měl být ke stažení i náš Zpravodaj Korýtko. Kromě Zpravodaje
na stránkách naleznete i spoustu dalších informací včetně plánovaných akcí.
Vážení přátelé, chtěl bych Vás poprosit o to, abyste přispívali do
Zpravodaje svými články, názory, postřehy a vzpomínkami. Zpravodaj Korýtko
tak bude bohatší a zajímavější.
Tento úvodník píšu v době, kdy je venku konečně krásné jarní
počasí, na které jsme se tolik všichni těšili.
Za pozornost, kterou našemu časopisu věnujete, Vám děkuji.

Mgr. Petr Chlebovský,
šéfredaktor

MĚSÍC V ROCE

Duben
Duben je čtvrtý měsíc gregoriánského kalendáře a má 30 dní.
Před přechodem do gregoriánského kalendáře to byl druhý
měsíc v roce. Jméno duben pochází od slova dub.
První dubnový den se nazývá apríl. Už od 16. století je apríl
spojen s různými žertíky a drobnými zlomyslnostmi.

Aprílové počasí označuje počastí nestálé, proměnlivé a používá
se i tehdy, pokud se hovoří o proměnlivém a nestálém počasí v jiný čas.

Pranostiky:





Duben, ještě tam budem.
Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý máj.
Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
Na mokrý duben - suchý červen.

1.

UDÁLOSTI Z DOMOVA KORÝTKO

Události za březen 2018
8.3.2018
Mezinárodní den žen

Dne 8.3 2018 se v našem Domově konal koncert
k Mezinárodnímu dni žen. Milé hudební dopoledne si pro naše uživatelky
připravili žáci a žákyně ze Základní umělecké školy Viléma Petrželky z
Ostravy-Hrabůvky pod vedením paní učitelky Michaely Hejrové. Součástí
koncertu byl hudební program v papírové podobě, který obecenstvo
v kulturní místnosti dostalo před začátkem vystoupení. V programu byl
zaznamenán název skladby a jméno žáka, který vystupoval.
Žáci zahráli na různé hudební nástroje – klavír, kytara, klarinet,
zobcová a altová flétna,. Koncert byl velice podařený, což obecenstvo
ocenilo velkým potleskem a zvoláním „krásné“.
Po koncertě čekal na každou uživatelku Domova Korýtko milý
dárek v podobě květiny, které osobně předal pan ředitel.

2.

Jana Neoralová. DiS.,
vedoucí střediska C2

19.3.2018
Velikonoční dílna

V pondělí 19. 3. 2018 jsme ve společenské místnosti na středisku
C2 připravily „Velikonoční dílnu“ pro naše klienty. I když se zúčastnily pouze
čtyři klientky, atmosféra byla vynikající.
Paní si fixy na keramiku namalovaly hrníčky, ozdobily si
květináče, do kterých pak nasely osení. Také si zdobily vyfouknutá vajíčka,
které připevnily na špejli a dozdobily mašličkou. Z papíru a z vlny si vyrobily
ovečky, které pak pastelkami vybarvily. S tvořením pomáhala i praktikantka
slečna Míša.
Uživatelkám jsme slíbily, že upečeme velikonočního beránka,
biskupský chlebíček a také medové perníčky.

Mgr. Šárka Menšíková; Jana Neoralová, DiS.,
sociální pracovníce; vedoucí střediska C2
3.

22.3.2018
Návštěva školky

Ve čtvrtek 22.3.2018 v dopoledních hodinách navštívily klientky
Domova Korýtko společně se sociálními pracovníky mateřskou školu Ignáta
Hermana v Ostravě – Hrabůvce.
Seniorky přivítaly děti a učitelky, které sdělily program akce. Pro
klientky bylo připraveno pohoštění. Děti zpívaly písničky a tím vítaly jaro
v doprovodu klavíru, na který hrála paní učitelka. Pak děti kreslily velikonoční
přáníčka, které darovaly klientkám našeho domova.
Poté jsem se šli všichni podívat do další místnosti, kde se konal
jarmark s velikonočními výrobky, které vytvořily děti společně s jejich
učitelkami. Na konci této sešlosti děti zahrály pohádku a zazpívaly písničky.

Zuzana Mazurová, C3
4.

22.3.2018
Kuželkový turnaj

22.3.2017 se v Domově Korýtko uskutečnil již 21. ročník
tradičního turnaje v ruských kuželkách. Letos se ho zúčastnilo 9 družstev.
Pozvání přijal i mimoostravský tým z Domova Odry.

Za Úřad městského obvodu Ostrava-Jih se sportovního klání
zúčastnil tým zaměstnanců pod vedením pana radního Ing. Adama Rykaly. I
přesto, že tým úřadu bojoval s vervou, nadšením a s chutí zvítězit, podařilo se
jim umístit na 2. místě, s celkovým počtem 96 bodů.
Vítězství v týmu družstev si odnesli hráči pořadatelů turnaje
z Domova Korýtko. Ceny a své blahopřání vítězům předal ředitel Domova

Korýtko pan Mgr. Jan Seidler.

Výsledky:

Za podpory všech zúčastněných
zvítězili v individuálním klání:

Domov Korýtko - 103 bodů
Úřad městského obvodu Jih - 96 bodů
Domov Slunečnice - 93 bodů
Domov Čujkovova - 87 bodů
Domov Kamenec, Domov Odry - 86 bodů
Charita sv. Alžběty (1. tým) - 82 bodů
Charita sv. Alžběty (2. tým) - 80 bodů
Domov Magnolie - 79 bodů

1. místo – p. Zaviský Josef,
Domov Slunečnice
2. místo – p. Matula Ivan,
Domov Korýtko
3. místo – p. Kukučková Zdeňka,
Domov Korýtko
5.

Bc. Věra Ulmannová, DiS.

26.3.2018
Velikonoční pečení

V pondělí 26. 3. 2018 jsme se na oddělení C2 pustili do
velikonočního pečení. Této akce se zúčastnily čtyři uživatelky.
Nejdříve jsme napekly perníčky a jedno velké perníkové
velikonoční vejce, které si uživatelky ozdobily barevnou polevou. Poté jsme
zahájily pečení dvou velikonočních beránků. Uživatelky s chutí vážily, šlehaly
sníh z bílků a míchaly. Poslední sladkost, kterou jsme upekly, byl biskupský
chlebíček. Moc všem chutnal, a to i přes to, že jsme do těsta zapomněly dát
tu nejdůležitější ingredienci - kandované ovoce

Mgr. Šárka Menšíková; Jana Neoralová, DiS.,
sociální pracovnice; vedoucí střediska C2
6.

27.3.2018
Velikonoční tvoření s dětmi

V úterý 27.3.2018 navštívily děti z MŠ Výškovická klienty
Domova Korýtko v rámci spolupráce s Adrou. Kulturní místnost se proměnila
ve velkou tvořivou dílnu, kde všichni vyráběli velikonoční zajíčky a zdobili
velká papírová vejce.
Vzájemná pomoc těchto generací přinášela radost všem
zúčastněným.

7.

Jana Rybářová

27. a 28.3.2018
Velikonoční pečení a zdobení

Ve dnech 27. a 28.3.2018 probíhalo na středisku C1 velikonoční
pečení. Klienti se podíleli na tvorbě jidášů, mazanců a beránků. Všichni si
společně popovídali o Velikonocích a tradicích.
Ve středu 28.3.2018 klienti pro změnu zdobili velikonoční vajíčka
a velikonoční věnec. Na závěr si spolu všichni zahráli společenskou hru
„Člověče nezlob se“.

Bc. Veronika Králová, DiS.,
vedoucí střediska C1
8.

28.3.2018
Velikonoční zábava
Dne 28. 3. 2018 v odpoledních hodinách ve vestibulu domova
proběhla akce s názvem „Kouzelné Velikonoce“. Přítomné přivítal pan ředitel
Mgr. Jan Seidler, popřál všem příjemnou zábavu. Diváky také pozdravila paní
Šárka Zubková z Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.

V úvodu se diváci dozvěděli, že Velikonoce jsou
nejvýznamnějším svátkem křesťanů a podle jejich pojetí se váží k ukřižování a
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Svůj původ mají s největší pravděpodobností v
pohanských tradicích a oslavách jara. Podle katolické tradice jsou Velikonoce
vyvrcholením 40-ti denního postního období, které začíná Popeleční středou.
Popeleční středa je v liturgickém kalendáři katolické církve začátkem
čtyřicetidenního postu, do kterého se však nezapočítávají neděle. Je tedy
vždy 46 dní před Velikonoční nedělí. Jejich termín je pohyblivý a určuje se
podle prvního jarního úplňku, jelikož slunce a měsíc měly od pradávna
rozhodující vliv na určování času. Mohou tedy proběhnout kdykoli mezi 22.
březnem a 25. dubnem.
9.

Své vystoupení předvedl mistr ČR v moderní magii, semifinalista
soutěže Česko-Slovensko má talent kouzelník pan Ondřej Sládek, který za svá
kouzla sklidil od diváků velký potlesk. Kouzelník Ondřej Sládek vystupuje po
celé České republice a v zahraničí s 18 letou praxí v oboru. Pan Sládek dokáže
překvapit množstvím nových kouzel a iluzí. Kouzelník Ondřej Sládek prováděl
své kouzelnické vystoupení za doprovodu moderní hudby a diváci měli pocit,
že vidí skutečná kouzla. Poté na přání diváků vykouzlil z balonků krásná
zvířátka, srdce či kytky. V průběhu kouzlení se diváci občerstvili pitím a
pizzou.

Po příchodu na akci každý uživatel dostal los do tomboly a na
závěr velikonočního odpoledne jsme vylosovali tombolu, kdy cenu dostal
téměř každý. Na závěr všichni dostali malé překvapení v podobě
čokoládového velikonočního zajíčka, kdy finanční částku na zakoupení
věnoval Úřad městského obvodu Ostrava-Jih. Myslím, že se velikonoční
odpoledne povedlo a diváci byli spokojeni.

Mgr. Šárka Menšíková; Jana Neoralová, DiS.,
sociální pracovníce; vedoucí střediska C2
10.

PLÁNOVANÉ AKTIVITY

19.4.2018
Koncert pěveckého sboru

Srdečně zveme na koncert pěveckého sboru

Syrinx Gymnázia Frýdlant nad Ostravicí,
který se uskuteční
ve čtvrtek 19. 4. 2018 v kulturní místnosti Domova Korýtko.

Čas vystoupení bude upřesněn prostřednictvím letáků v Domově Korýtko.

Sbor získal řadu ocenění a vystupoval také v Benátkách v Itálii.

Mgr. Šárka Menšíková
11.

PLÁNOVANÉ AKTIVITY

20.4.2018
Kavárna U Lidušky
V dnešní uspěchané době je čas velkou vzácností. Ještě vzácnější je čas, který
darujeme někomu druhému.

Kousek svého času vám věnují dobrovolníci ze Slezské Diakonie
u šálku dobrého čaje či kávy.
Popovídat si, zavzpomínat a také připravit výzdobu na akci Stavění Máje
můžete v pátek 20.4.2018 v 10:00 hodin
v kulturní místnosti Domova Korýtko.

Mgr. Šárka Menšíková
12.

PLÁNOVANÉ AKTIVITY

23.4.2018
Světový den knihy a autorského práva
K tomuto dni jsme pro vás připravili
posezení s českou spisovatelkou paní Evou Tvrdou,
která je známá svou netradiční formou vydávání
knih. Před publikací každé ze svých knih je totiž
představuje čtenářům ve dvou různých formách zveřejnění ukázky v novinách „Zrcadlo Hlučínska“ a
poté předčítání v rozhlasovém pořadu. Čtenáři se
tak mohou seznámit s tím, jaká bude nová kniha
této autorky. Tuto formu možná Tvrdá zvolila také
proto, že mnoho z jejích knih je psáno v různých
žánrech.
Na svém kontě má spisovatelka detektivky, povídky, ale také knihy
zaměřené na literaturu faktu. V takových se Tvrdá věnuje zejména oblasti České
republiky, ze které pochází, tou je slezské Opavsko a oblast Hlučínska. Věnovala
se zejména tomu, co se v Hlučínsku dělo od 30. let 20. století až po dnešní
dobu. Mezi knihy této autorky patří například „Pandořina skříňka", „Třešňovou
alejí", nebo „Dědictví“.

Posezení s občerstvením se bude konat v
pondělí 23. 4. 2018 v 9.30 hodin
v kulturní místnosti Domova Korýtko.

Budeme rádi, pokud se k této příležitosti zapojíte a přednesete
nebo přečtete svou oblíbenou báseň.
Hlásit se můžete u pracovníků, Ti pak
informují Mgr. Šárku Menšíkovou, která se postará i o nácvik (generálku).

Mgr. Šárka Menšíková
13.

PLÁNOVANÉ AKTIVITY

30.4.2018
Stavění Máje
Srdečně zveme uživatele a jejich rodinné příslušníky na tradiční

„Stavění Máje“,
které se uskuteční v
pondělí 30. 4. 2018 ve 14:00 hodin
na terase Domova Korýtko,
v případě nepříznivého počasí ve vestibulu domova.

Program:
* Zdobení Májky *
* Vystoupení zpěvačky Kateřiny Kosnovské *
* Vystoupení dětského folklórního souboru „Holúbek“ *
* Vystoupení pěveckého ženského souboru „Ostravská klika“ *
* Caruso Show – uživatelé si mohou také zazpívat *
* Stavění Májky *

Bohaté občerstvení zajištěno!

Mgr. Šárka Menšíková
14.

INFORMACE

Pěstujeme v každém věku
Osázení terasy
Na konci roku 2017 jsme se zúčastnili výzvy ČSOB a uspěli jsme s
projektem Pěstujeme v každém věku. Z vybraných financí od drobných
dárců a ČSOB nakoupíme do konce měsíce
dubna truhlíky, sazenice, rostliny a zeminu s
hnojivy.

Sázet se bude v polovině května
na terase, a to do truhlíků, kolem plotu do
tvárnic, kde jsou rostliny stávající a také do
mobilních zahrádek. Datum a čas bude

upřesněn formou letáků na všech patrech a
vestibulu na nástěnkách Domova Korýtko.
Budeme doufat, že nám bude počasí přát a společně vykouzlíme na

naší terase krásné místo pro zahradničení a odpočinek.

Jana Rybářová
15.

INFORMACE

Chobotničky pro kulíšky

Projekt spolku Nedoklubko Chobotničky pro kulíšky je zaměřen
na pomoc nedonošeným dětem, stejně jako projekt Ponožkový rekord,
kterého jsme se zúčastnili v loňském roce.

Budeme velice rádi, pokud se i vy zapojíte do háčkování
chobotniček a budete tak součástí pomoci miminkům.

Pracovnice vám rády předloží a vysvětlí návod na tyto
úžasné chobotničky ve volnočasových dílnách Domova Korýtko v
suterénu budovy B
(od pondělí do pátku, od 8 do 11 hodin).
Chobotničky pomáhají miminkům, aby se cítila bezpečněji. Tato
myšlenka vznikla v Dánsku, kde vědci zjistili, že předčasně narozené děti,
které v inkubátoru objímají bavlněné chobotničky, lépe dýchají, mají
pravidelný tep a vyšší hladinu kyslíku v krvi. Tyto děti jsou také klidnější
a nevytahují si např. výživovou sondu.
„Filosofie vkládání chobotniček do postýlek a inkubátorů
nedonošených dětí přišla z Dánska, kde vědci zjistili, že předčasně narozené
děti objímající chobotnice mají pravidelný tep, lépe dýchají a mají vyšší
hladinu kyslíku v krvi. Hebkost hračky totiž dětem pravděpodobně připomíná
hebkost dělohy a chapadla zase pupeční šňůru. Miminko se tak cítí
bezpečněji, jako by bylo ve známém prostředí," vysvětluje Bc. Bohumila
Lokajová, Dis., vrchní sestra dětského oddělení Vítkovické nemocnice s tím,
že pozitivní vliv chobotniček pozorují zaměstnanci jak u novorozenců zcela
zdravých, tak především u nedonošených.

Jana Rybářová
16.

INFORMACE

Projekt:
Vnoučata na přání
V loňském roce jsme se účastnili projektu
Ježíškova vnoučata, prostřednictvím kterého byli na Vánoce
obdarováni někteří klienti (bez rodin) dárky, které si přáli.
Dárky pak poskytly osoby z řad veřejnosti.
Od dubna je spuštěn navazující projekt s
názvem Vnoučata na přání, který je určen pro všechny, kteří
se cítí osaměle a potřebují více společenského kontaktu bez
ohledu na to, zda mají někoho blízkého.

 Kdo se může zapojit?
Uživatel, který se cítí osaměle (bez ohledu na počet návštěv a příbuzných).

 Kdo Vnoučata na přání jsou a co dělají?
Jsou to osoby z řad veřejnosti, které chtějí někomu věnovat svůj čas. Svou
společnost poskytují bezplatně - jde o dobrovolnickou službu.

 Jak může uživatel trávit s „vnoučetem“ čas?
Doprovod k lékaři, doprovod za kulturou, společné trávení času, hraní her,
vzdělávání, čtení, filmy, seriály, cvičení, procházka, vaření/pečení, ruční práce,
trávení času s dětmi, povídání u kávy apod.

 Jak často bude „vnouče“ docházet?
Dle domluvy, může jít i o jednorázovou návštěvu.
Máte zájem zúčastnit se tohoto projektu, nebo jste snad
rodinný příslušník klienta, který by byl za tuto aktivizaci rád?
Oslovte pracovníky Domova Korýtko s informací, o jaký způsob trávení času s
„vnoučetem“ by měl klient zájem, popř. také jak často.
17.

Bc. Karolína Švajdová

INFORMACE

Projekt:
Zdravý duch v aktivním těle

Domov Korýtko uspěl s projektem „Zdravý duch v aktivním těle“
v rámci programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na
rok 2018.
V rámci projektu zajistíme lekce jógy pro uživatele pořádané v
našem Domově a vedené externím lektorem. Lekce budou přístupné také
seniorům, kteří nejsou klienty našich služeb. Podpoříme tak vzájemné
setkávání a sociální začleňování.
Pravidelné cvičení bude probíhat 1x týdně v kulturní místnosti
Domova Korýtko. Maximální kapacita jedné lekce bude 20 účastníků.
Bližší

informace

o

zahájení

jógy

budou

k

dispozici

prostřednictvím letáků na nástěnkách na všech střediscích a ve vestibulu
Domova Korýtko a také na webových stránkách (www.domovkorytko.cz).

Mgr. Lukáš Bražina
18.

ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO

Stephen Hawking

„Nikdy to nevzdávejte!“ Takové bylo heslo jednoho z největších
vědců všech dob, Stephena Hawkinga, který náš svět opustil 14. března 2018
ve věku 76 let. Zabýval se teoretickou fyzikou, aplikovanou matematikou a
kosmologií . Ještě v poměrně mladém věku mu lékaři diagnostikovali ALS, což
je nemoc postihující nervový systém i svaly a dávali mu cca 2 roky života.
Naštěstí nebyl postižen intelekt a tak mohl dále pracovat, i když byl upoután
na vozík a mluvit mohl jen s pomocí počítače. Napsal řadu odborných i
populárních knih, nejznámější je jeho Stručná historie času.

Mgr. Petr Chlebovský,
šéfredaktor

19.

KVÍZ

Kvíz: Vzpomínky
Předměty, filmy, knížky.. Vzpomenete si ještě?
1. Povinná školní četba:

6. Dětský film se jmenoval:

a)

Malý Kokeš

a)

Klaun Ferdinand a kometa

b)

Malý Bobeš

b)

Klaun Ferdinand a prateta

c)

Malý Jakeš

c)

Klaun Ferdinand a raketa

2. Oblíbený šumák ve dvou kostičkách:

7. Šikovné děti v první třídě směly psát:

a)

Tiki

a)

perem s násadou

b)

Riki

b)

perem s podsadou

c)

Viki

c)

perem s násadkou

3. Přidané školní volno:

8. Rodiče se ve škole zapojovali do:

a)

náhradní prázdniny

a)

SRPŠ

b)

uhelné prázdniny

b)

RVHP

c)

Husákovo volno

c)

ÚV KSČ

4. Tehdejší módní pokrývka hlavy:

9. Učitelům museli žáci říkat:

a)

zámotek

a)

pane učiteli

b)

vajíčko

b)

soudruhu učiteli

c)

kukla

c)

náš pane

5. Místo džín byly posledním výkřikem

10. Dětem, narozeným v první polovině

módy:

70. let, se říkalo:

a)

kaliopky

a)

zlaté děti

b)

kanýrovky

b)

sladké děti

c)

tepláky

c)

Husákovy děti

( Řešení najdete na poslední straně tohoto Zpravodaje. )
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Den učitelů

28.března slavili všichni pedagogové svůj svátek. V tento den se
totiž narodil Jan Amos Komenský, který je na celém světě pokládán za
průkopníka moderních metod výchovy a vzdělávání.
Narodil se roku 1592 a 15.listopadu 1670 zemřel. Prožil život
plný tvůrčí práce a nepřízně osudu. Napsal řadu na tehdejší dobu moderních
učebnic: Svět v obrazech (Orbis pictus), Brána jazyků otevřená atd. S jeho
odkazem pracují snad všichni pedagogové na všech stupních školství, od
základního po vysoký stupeň.

Mgr. Petr Chlebovský,
šéfredaktor
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První člověk ve vesmíru

Z kosmodromu Bajkonur, který se dnes nachází na území
samostatného Kazachstánu, odstartovala kosmická loď Vostok 1 s prvním
kosmonautem světa Jurijem Alexejevičem Gagarinem. Stalo se tak před 57
lety, 12. dubna 1961.
Po jednom obletu Země, který trval devadesát minut, úspěšně
přistála

v

Kazašské

stepi.

Komunistická

propaganda

samozřejmě

nezapomněla tohoto prvenství Sovětského svazu náležitě využít...

Mgr. Petr Chlebovský,
šéfredaktor
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1. máj
Lásky čas
V Česku je První máj tradičně chápán jako svátek zamilovaných
a celý květen jako měsíc lásky. S tímto pojetím je tradičně spojena především
noc předcházející prvnímu květnu zahrnující stavění a hlídání máje, vylévání
cestiček z hašeného vápna smíšeného s vodou mezi domy milenců a
malování vápnem srdcí a nápisů na jejich vrata. Na První máj se také koná
studentská slavnost Majáles.
První máj také úzce souvisí se slavnosti konanými v jeho
předvečer jako je české Pálení čarodějnic, Valpuržina noc v německy
mluvících zemích i Skandinávii a gaelský Beltaine. V římskokatolickém
prostředí je celý květen prováděna májová pobožnost k poctě Panny Marie.
Slavení tohoto dne se podobá římskému svátku Floralia konaném ve dnech
28. dubna až 3. května.

Ke květnu mimo jiné patří i polibky pod rozkvetlou třešní. Podle
etnografky Kláry Posekané se nejedná o starý zvyk, mohl vzniknout okolo
počátku 20. století a pravděpodobně v městském prostředí, snad v
souvislosti s Karlem Hynkem Máchou a Petřínem. Za vhodný strom bývá
nejčastěji považována třešeň, višeň, jabloň či bříza. Polibky pod rozkvetlými
stromy by měly ženám a dívkám zajistit, aby do roka a do dne neuschly.
Podmínkou však je, aby to bylo opravdu z lásky. V dřívějších dobách se
dokonce tradovalo, že májový polibek je od muže něco jako příslib manželství
a svatby, která by měla být na spadnutí.

Jana Rybářová
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1. máj
Vznik a Svátek práce v zemích reálného socialismu
Dne 1. května 1886 proběhla pod vedením odborů a anarchistů
celodenní stávka vyhlášená anarchistickým deníkem The Alarm, usilující o
osmihodinovou pracovní dobu bez ztráty peněz. 3. května proběhlo v
Chicagu shromáždění, při kterém došlo ke střetu demonstrantů s
pořádkovými silami. Přišlo zde o život několik stávkujících v důsledku
policejní palby.
Poprvé se Svátek práce celostátně slavil 1. května 1888 (USA),
kdy probíhaly celý den stávky a demonstrace na památku dva roky starých
událostí. O rok později přijala II. internacionála na návrh francouzských
socialistů 1. květen za oficiální Svátek práce. Postupně se k oslavě přidávaly
další politické proudy, jako například nacismus, nebo třeba katolická církev,
která jej roku 1955 zasvětila sv. Josefu dělníkovi.

V socialistických zemích patřil tento svátek mezi nejdůležitější,
organizovaly se masové prvomájové průvody, často před tribunou s místními
představiteli komunistické moci. Účast na oslavách byla velmi často nepsaně
povinná a nadřízení i učitelé měli nařízeno kontrolovat účast svých
podřízených a žáků. Někdy se tento svátek bral jako májová veselice. V
průvodu byly zastoupeny národní a družstevní podniky, školy i různé zájmové
organizace (např. Svazarm či Červený kříž). Kromě pěších účastníků městem
projížděly i alegorické vozy. Součástí průvodů byly transparenty a mávátka. V
československém prostředí nahrával propagaci této akce i ten fakt, že
5. květen a 9. květen (což jsou významné dny z konce 2. světové války) byly
časově blízké. Užívalo se tehdy zcela běžně propagační sousloví „slavné
májové dny“ a na mnoha letácích a plakátech bývaly uvedeny všechny tyto
dny společně. V těchto dnech se konaly vzpomínkové akce na padlé sovětské
a československé vojáky ve II. světové válce.

Jana Rybářová
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ZAJÍMAVOSTI

10 věcí, které se stanou za pouhou minutu
1. Napříč kontinenty proběhne 5 zemětřesení.

2. Přes Niagarské vodopády proteče 31 600 tun vody.

3. Udeří až 360 blesků, to je 6 blesků za sekundu.

4. Na celém světě se narodí 250 dětí.

5. Ze zemského povrchu se vypaří 960 milionů tun vody.

6. Na celém světě zemře 107 lidí.

7. Spotřebuje se 55 000 barelů ropy.

8. Kolibřík dokáže zhruba 4 000 krát zamávat křídly.

9. Bill Gates vydělá zhruba 15 tisíc dolarů.

10. V USA se stanou 3 násilné trestné činy.
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Neuvěřitelné příběhy o přežití za 2. světové války
3. 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.
Již jste měli možnost si přečíst 4 neuvěřitelné příběhy. Níže
uvádíme další dva:
1. Čínský námořník pil žraločí krev a přežil 133 dní na moři
Poon Lim byl steward na britské lodi, která cestovala do
Surinamu, když Němci napadli loď torpédy. Lim popadl záchranou vestu a
skočil přes palubu jen pár vteřin předtím, než loď explodovala. Byl jediný
přeživší. Vylezl na palubu voru, který objevil mezi troskami a vyrazil na
vyčerpávající cestu.
Po nějaké době mu došly potraviny i voda. Na jednom z míst
zabil nožem ptáka a použil ho jako návnadu pro žraloka. Toho zabil a pak pil
krev z jeho hlavy. Kolem něj projelo několik amerických i německých lodí,
nikdo si ho však nevšiml. Nakonec byl spatřen brazilskými rybáři, kteří ho po
133 dnech na moři přivezli opět na pevninu.

26.
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2. Vězni utekli ze sovětského tábora a šli 6400 km do Indie
Slavomir Rawicz strávil 2 roky na
Sibiři jako válečný zajatec. Poté s pomocí

manželky velitele tábora utekl společně s
dalšími šesti spoluvězni. Ale jejich cesta do
bezpečí nebyla snadná. Muži museli projít
silnou vánicí přes sibiřskou Arktidou a žit z
toho, co ulovili nebo našli.
Když se konečně dostali ven ze
sibiřské Arktidy, museli překonat poušť Gobi a
následně Himaláje. Na konci své cesty urazili
6400 kilometrů a ztratili tři muže. Čtyři z nich
přežili, i když cestovali přes nejnáročnější
prostředí na světě.

Jana Rybářová
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Kvíz: Záludná slova
Po tři sta let úpěl český národ pod habsburskou botou, která se
snažila zašlápnout a udupat vše slovanské.
V 19.století se mezi intelektuály českého původu objevili
nadšenci, kteří cestovali po venkově a zapisovali přežívající, ale již i tam,
skomírající českou mluvu. Pro mnoho soudobých výrazů se jim nepodařilo
objevit český ekvivalent a tak „vyráběli“ nová česká slovíčka.
Některá z těch nových slov se ujala a dnes by nikoho nenapadlo,
že jsou vlastně uměle vytvořená. Bavte se tedy a zkuste hádat, co které
slovíčko mělo znamenat.

1. STOLOSTROJ

6. PODKRMKA

a)
b)
c)

a)
b)
c)

soustruh
výrobce stolů, truhlář
jídelna

vykrmená husa
jídelní stůl
talíř

2. VOKOLNÍK

7. ŠTÍTONOŽKA

a)
b)
c)

a)
b)
c)

plot
tác, podnos
výrobce kol, kolář

želva
okrouhlá stolička, verpánek
dopravní značka

3. SLADOVINKA

8. ZELENOCHRUPAVKA

a)
b)
c)

a)
b)
c)

pivovarnický slad
pamlsek, cukrovinka
cukr

chřest
salát
pistácie

4. ČUDNICE

9. KRMOVAŘÍK

a)
b)
c)

a)
b)
c)

kuchyň
podivínka
komín

kotel, hrnec
sporák
kuchař

5. MASTNOLIST

10. PODNOSNICE LIBOČUDNÁ

a)
b)
c)

a)
b)
c)

plátek slaniny
dort
balicí papír na potraviny

navoskovaný knír
ozdobná servírovací mísa na pokrmy
doutník

( Řešení najdete na poslední straně tohoto Zpravodaje. )
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Den matek
Den matek je den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství.
Slaví se v různé dny na mnoha místech po celém světě a vychází z různých
tradic. V tento den dávají děti svým matkám dárky, většinou vlastnoručně
vyrobené.
Obdobné svátky po celém světě existovaly už dávno v historii,
např. ve starověkém Řecku se slavil svátek plodnosti a matek, spojený s
uctíváním pohanské bohyně Rhey = Kybelé, matky bohů.
V 16. století se v Anglii oslavoval svátek matek pod názvem
Mateřská neděle (nebo Neděle matek) a připadal na postní dobu před
Velikonocemi.

V Česku se slaví podle
amerického vzoru rovněž druhou květnovou
neděli. V Československu se začal slavit
tento svátek v roce 1923. Jeho
propagátorkou byla Alice Masaryková. Po
druhé světové válce byl postupně
zatlačován
do
pozadí
oslavami
Mezinárodního dne žen (slaveného vždy 8.
března), ale i přesto se dál v některých
rodinách připomínal. Po roce 1989 se opět
začal slavit veřejně.

Matka, která vychovala a vypěstovala ve svých dětech ušlechtilé
vlastnosti, zůstávala v minulosti často v pozadí a nepovšimnuta. Proto od
samého zrodu tohoto svátku nikdo nepopíral, že by matkám měly být více
nakloněny zákony a že stát by měl matkám a dětem hmotně pomáhat. Nejen
v tento sváteční den by si každý měl připomenout úctu ke každodenní
neviditelné péči matek o novou generaci, pěstovat smysl pro cenu dobrých
vztahů mezi mužem a ženou a vytvořit ovzduší dobré vůle, které toto tisíciletí
tolik postrádá.
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Články z historie ke Dni matek:
28.4.1936

Jana Rybářová
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PUTOVÁNÍ PO MORAVĚ A SLEZSKU

Hrad Sovinec

Hrad Sovinec se nachází ve stejnojmenné obci asi 14 km jižně
od Rýmařova ve směru na Uničov. Nejrozsáhlejší moravský hradní komplex v
Nízkém Jeseníku založili páni ze Sovince. Od roku 1958 je chráněn jako

kulturní památka ČR.

Hrad Sovinec

Hrad Sovinec (německy Eulenburg) byl postaven na konci 13.
století, později byl pozdně goticky a renesančně rozšířen; přestavby raně
barokní (opevnění z let 1632–1643). Roku 1945 vyhořel. V těsném sousedství
stojí empírový kostel ze 40. let 19. století.

Za třicetileté války byl hrad dobyt švédy. Za druhé světové války
sloužil jako zajatecký tábor pro francouzské důstojníky. Na konci této války
vyhořel. V současné době je hrad postupně rekonstruován.
Na hradě, kde je prohlídka bez průvodce, se pořádají kulturní
akce, vystoupení šermířů, herců, předvádí se i tradiční řemesla a jarmarky,
promítají se filmy a setkávají se řezbáři. Hrad je ve správě Muzea v Bruntále.
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Největší moravský hrad založený mezi léty 1329 - 1332 bratry z
rodu Hrutoviců, za vlády Pňovštích a Boskovických byl v 16. století rozšířený.
V 17. století, kdy hrad vlastnil Řád německých rytířů, byla
postavena většina hradeb a bastionů včetně samostatné dělové bašty.
Vojenský význam hradu od konce 17. století postupně klesal a v polovině 18.
století byl odzbrojen. Po požáru v roce 1784 byly hradní věž a jižní palác

sníženy o patro.

Postupný rozklad hradu, který byl na počátku 19. století
dokonce rozprodáván na stavební materiál, byl zastaven až ve 40. letech 19.
století. Na hradě působil seminář i lesnická škola, a od roku 1904 byl změněn
na letní sídlo velmistra Řádu německých rytířů.
V době 2. světové války sloužil wehrmachtu a jako zajatecký
tábor. Při přechodu fronty roku 1945 hrad vyhořel. Zabezpečovací práce byly
zahájeny již v roce 1951 a rekonstrukční práce probíhají dodnes.

Jana Rybářová
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Trocha psychologie neublíží
Chování člověka je záležitost složitá, protože na různé podněty
reagujeme často velmi svébytně. Svou roli zde hrají nejrůznější faktory.
Především je to věk, dále pak předchozí zkušenosti, výchova a dědičnost. To
všechno se pak projevuje ve tvorbě naší životní strategie a taktiky.
Člověk je tvor společenský. To znamená, že naše chování je
ovlivňováno chováním druhých lidí. Základem učení se chování ve
společnosti je samozřejmě rodina, kde si děti vytvářejí podle vzoru svých
rodičů, sourozenců a dalších příbuzných základní schémata reagování na
společenské podněty. Samozřejmě, že člověk jako biologická bytost potřebuje
uspokojování v prvé řadě svých fyzických potřeb. Teprve v druhé řadě
nastupují potřeby intelektuální a společenské. Tak praví teorie.

V praxi je po stránce psychologické velice zajímavým problémem
přizpůsobování seniora, který musel být z nejrůznějších důvodů přestěhován
do pobytového zařízení sociálních služeb. Ne každý člověk se dokáže
přizpůsobit bezproblémově. Potíž je v tom, že schopnost přizpůsobení klesá
se stoupajícím věkem. Děti a mladí lidé se možná dokáží daleko lépe
přizpůsobit například školnímu kolektivu, spolupracovníkům v práci atd.

Mgr. Petr Chlebovský,
šéfredaktor
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HISTORIE A SOUČASNOST

Ostrava – Zábřeh
Obecná škola
Přestože historie zábřežského školství sahá až do poloviny 17.
století, první samostatná budova obecné školy byla vystavěna až v roce 1870
a dětem sloužila pouhých 24 let. Důvodem byl nepředvídatelný nárůst počtu
obyvatel Zábřehu, kdy jen mezi lety 1880-1900 vzrostl počet obyvatel z 1439
na 7653. V roce 1894 proto byla na dnešní Ruské ulici vystavěna nová větší
školní budova a původní škola přeměněna na byty pro učitele.

Obecná škola na ul. Závoří v roce 1908

Dnes – ulice Závoří 24

Obecná škola před přestavbou v roce
1909

Dnes – ulice Dolní 31

Jana Rybářová
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Řešení kvízu – Záludná slova:
1. c) jídelna,
2. b) tác, podnos
3. c) cukr
4. a) kuchyň
5. b) dort
6. c) talíř
7. a) želva
8. b) salát
9. c) kuchař
10. c) doutník

Řešení kvízu – Vzpomínky:
1. b) Malý Bobeš
2. a) Tiki
3. b) uhelné prázdniny
4. c) kukla
5. a) kaliopky
6. c) Klaun Ferdinand a raketa
7. c) perem s násadkou
8. a) SRPŠ
9. b) soudruhu učiteli
10. c) Husákovy děti

