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Vážení a milí čtenáři, především čtenářky 
Zpravodaje Korýtko!

Mgr. Petr Chlebovský, šéfredaktor

V březnu slavíme dva významné svátky: Mezinárodní den
žen a Mezinárodní den učitelů.
První svátek oslavíme již 8. března, z toho důvodu bude
mé blahopřání Vám ženám opožděné.
Druhý svátek, den učitelů, slavíme 28. března. Zpravodaj
Korýtko vychází kolem patnáctého dne v měsíci, takže v
tomto případě druhé přání opožděno nebude.
Možná jsou mezi Vámi bývalí pedagogové, kteří
vzpomínají na svou práci, na své žáky.
Já jsem také vystudovaný učitel, ale vzhledem ke svému
zdravotnímu postižení jsem absolvoval jenom povinnou
pedagogickou praxi.
Březen je také prvním měsícem jara. Příroda se probouzí
ze zimního spánku. Vážení přátelé, Domov Korýtko chystá
i tentokrát pestrý program kulturní a společenský. Přeji
Vám krásné probouzení do nastávajícího jara.
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Valentýnská srdce na B2 

I    my    jsme     oslavili      svátek
Sv. Valentýna. Chtěli jsme udělat radost
našim blízkým a  výrobou přání ve tvaru

srdce říct, že je máme rádi.

Svatý Valentýn – kdo to byl?

Kolem existence sv. Valentina je dodnes spousta

nevyjasněných otázek, dohadů a smyšlenek... Vůbec se totiž s

jistotou neví, o koho konkrétně se jedná. Podle katolické

encyklopedie byl svatý Valentin, který zemřel mučednickou

smrtí 14. února, pravděpodobně jednou ze dvou osob, žijících

ve druhé polovině 3. století, za vlády císaře Claudia II. (+ 270).

Nejen, že se pořádně neví, kdo to byl, ale není úplně jasné ani
to, čím si své mučednictví vysloužil. Když v roce 496 papež
Gelasius I. poprvé stanovil uctívání sv. Valentina k datu 14.
února, řekl o něm, že patří mezi ty: „… jejichž jména jsou
právem uctívána, ale jejichž činy zná pouze Bůh“.

UDÁLOSTI Z DOMOVA KORÝTKO
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Neznáme místo ani datum jeho narození a jeho jméno se
nevyskytuje v nejstarším seznamu římských mučedníků,
který byl sestaven v roce 354. Dokonce není známý ani přesný
rok jeho smrti. Uvádějí se tři možnosti: 269, 270, 273.
Ztotožnit jej s konkrétní osobou je proto velice problematické,
navíc situaci komplikuje skutečnost, že jméno Valentin bylo v
pozdním starověku velice populární. Je odvozeno od „valens“
(zdravý, silný). Neslo ho několik císařů a papežů, včetně
uznávaného římského teologa a gnostického filozofa z
druhého století, Valentina (cca 100 – cca 160), majícího po
určitou dobu obrovské množství následovníků. Až do roku
1969 katolická církev formálně uznávala 11 svátků sv.
Valentina! Kromě 14. února k nim patřily 7. leden, 2. květen,
16. červen, 31. srpen, 2. září, 25. říjen, 1., 3., 11. a 13.
listopad a 16. prosinec. V roce 1969 byl svátek sv. Valentina
formálně stanoven na 14. února římsko-katolickou církví po
revizi kalendáře, vydaného na základě druhého vatikánského
koncilu. Východní ortodoxní církev jej slaví 30. července.
Uvádí se, že oba muži, kteří se s postavou tohoto světce
spojují – římský kněz i biskup z Terni – byli pohřbeni u cesty
Via Flaminia vedoucí z Říma, v různých vzdálenostech od
města, oba ve stejné datum 14. února.
Zdroj: wikipedia

Bc. Věra Machulová

ZAJÍMAVOSTI
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UDÁLOSTI Z DOMOVA KORÝTKO

Návštěva soukromé školky 15. 2. 2019

V pátek 15. 2. 2019 jsme s uživatelkami našeho domova
navštívily Mini školku Rodinka, tentokrát v Ostravě-Svinově.
Cesta novým Fordem byla víc než pohodová.
Školka se nachází v rodinném domku. Čekalo nás vřelé přivítání
od dětí i od paní učitelky. Tady se učitelkám říká teto. Paní
učitelky nám nabídly čaj, kávu, muffiny, které pro nás pekly s
dětmi.
Děti měly nachystané vystoupení, kdy zpívaly a tančily, do
tančení jsme se také zapojily. Poté děti spolu s námi vykrajovaly
srdce z linecké těsta, protože návštěva byla v duchu Valentýna.
Paní učitelky hned srdíčka upekly, ani jsem nepostřehla kdy, ale
podařilo se jim je slepit marmeládou, takže si je uživatelky
odvezly s sebou do domova spolu s muffiny a také s dárečky.
Každá uživatelka dostala od dětí velké papírové srdce a společně
vytvořily přívěsek z peříček a korálků, na kterých bylo jméno
uživatelek. Školku s dětmi obývá i živý pejsek.

Mgr. Šárka Menšíková
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CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA

zámek Miroslav

Dne 18. 2. 2019 do Domova Korýtko zavítala mnohým známá
slečna Kateřina Polínková, aby povykládala uživatelům o
jihomoravské Miroslavi. Svou cestovatelskou přednášku
věnovala především Miroslavskému zámku, o kterém ví
neskutečné množství informací. Slečna Polínková zámkem ještě
nedávno prováděla turisty a nedaleko zámku i vyrůstala. Jako
vždy byla přednáška obohacena o pečlivě připravenou
prezentaci promítanou na zeď a velké množství informačních
brožurek, suvenýrů a fotografií. Přednášky se zúčastnilo
8 uživatelů a jedna z uživatelek nám dokonce řekla, že
v Miroslavi bydlela její teta. Potvrdilo se, že je svět opravdu malý.
Nyní se slečna Polínková nachází v lázních Luhačovice a my
doufáme, že nás poté navštíví s další poutavou přednáškou.
Uživatelé se už jistě těší!

Bc. Karolína Švajdová

UDÁLOSTI Z DOMOVA KORÝTKO

5.



Kulinářský klub

UDÁLOSTI Z DOMOVA KORÝTKO

Bc. Karla Janečková Venháčová

Jídlo patří od nepaměti k nejoblíbenějším věcem na zeměkouli a

kromě toho, že se říká co Čech, to muzikant, co Čech, to

zahradník, co Čech, to houbař, tak bych řekla, že i co Čech, to

kulinářský požitkář.

Tedy platí to určitě i pro klienty na středisku B3, kde již roky

funguje Klub kulinářů pod vedením pracovnice v sociálních

službách Barči. Společně si dopřávají pochoutky, které svou vůní

přivábí lidi i zdaleka, jako zrovna nedávno proběhlé vepřové hody.

Člověk až žasne, co se do někoho vejde, ale hlavní je, že všem

chutná a jídlo je pro ně správný požitek.
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Kavárnička jede

UDÁLOSTI Z DOMOVA KORÝTKO

Bc. Karla Janečková Venháčová

Pravidelně jednou měsíčně pořádají pracovnice v sociálních

službách Beáta, Zdenka a Petra pro klienty na středisku B3 svou

nedělní kavárničku.

Měsíc co měsíc se snaží zdokonalovat své recepty na výborné

poháry, zákusky i chlebíčky. Na výběr je široká nabídka různých

druhů káv. Veliké oblibě se těší vaječný koňak, který jde přímo na

dračku. Pak se zpívá i tancuje a je veselo.
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Pes baskervillský aneb Dastík se vrací

UDÁLOSTI Z DOMOVA KORÝTKO

Po odmlce v psím provozu se vrací psík darebník, vrtichvost,
panem ředitelem přezdívaný Baskervill a pro klienty střediska
B3 náš Dastík.

Dastík je skvělý hlídač, středisko B3 dokonale stráží, bere jej jako
své teritorium a kdo ve zlém na B3 zavítá... má se na co těšit.

Vedoucí střediska se cítí naprosto v bezpečí, když Dastík zaujme
polohu ležmo před její kanceláří. Ví, že ji nikdo nepřepadne ani
neunese... to mimochodem ani kdyby tam Dastík nebyl.

Pejsek dokáže vykouzlit nadšení a úsměv na tváři všem
klientům.

Dastík je již pán v letech, má 9 let a je to trpasličí pinč. Trpasličí
pinč je asi 300 let staré plemeno psa vyšlechtěné v Německu na
hlídání a lov škůdců, zejména potkanů, takže na B3 si můžeme
být jisti, že žádný šťur se nám tady nevyskytne.

Dastík se rád nechá drbat v kožíšku a má rád pohodu a svůj klid.

Před prací Po práci
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Pes baskervillský aneb Dastík se vrací

UDÁLOSTI Z DOMOVA KORÝTKO

Bc. Karla Janečková Venháčová

.
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V dopoledních hodinách jsme s uživatelkami procvičovaly jemnou 
motoriku. K této terapii jsme využily přírodní suroviny jako jsou 
fazole, hrách, čočka, sója. 
Uživatelky si připadaly jak z pohádky Tři oříšky pro popelku. Mělo to 
veliký úspěch. 

Kolektiv C1

UDÁLOSTI Z DOMOVA KORÝTKO

Procvičování jemné motoriky
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Muzikoterapie

Kolektiv C1

V odpoledních hodinách jsme měli opět chuť si zazpívat. Proto jsme
se společně sešli v naší kulturní místnosti, kde nás při zpěvu
doprovázela Jaruš a Raduš.
Zazpívali jsme si známé lidové písně. Všem se líbilo příjemně
strávené odpoledne.

UDÁLOSTI Z DOMOVA KORÝTKO
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Ples očima Jitky Dvořákové

UDÁLOSTI Z DOMOVA KORÝTKO

Jako každoročně i letos se konal 28. 2. 2019 v Domově Korýtko

ples.

Avšak na rozdíl od jiných let, kdy začínal již v 15 hodin, začal

tentokrát až v 18 hodin, takže všichni počítali s tím, že účast

bude minimální. Ale opak byl pravdou. Společenský sál byl

úplně plný, takže místa k tančení bylo minimum. Ale to vůbec

nevadilo.

Úvodem pan ředitel poděkoval sponzorům, kteří na ples

přispěli do tomboly. Občerstvení bylo bohaté, tombola s velmi

hodnotnými cenami. K poslechu hrála a zpívala skupina Evy

Band.

Na úvod byla scénka se známými písničkami a tancem, potom

bylo losování. Pak vystoupila skupina starších tanečníků, jejíž

jméno si bohužel nepamatuji. Jako první tančili samozřejmě

polonézu. Jejich vystoupení bylo přímo strhující. Obzvlášť se

mi líbila píseň „Nedaleko od Trenčína“, kdy jsme si všichni

zazpívali s nimi a tleskali si do rytmu. V druhé polovině

vystoupení se tato skupina převlékla a tančila tanec ve stylu

country.

O přestávkách mezi jednotlivými vystoupeními hrála skupina

Evy band, kdy jsme si s nimi s chutí zazpívali známé písničky.
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UDÁLOSTI Z DOMOVA KORÝTKO

Jitka Dvořáková, uživatelka služby B3

Vždy mezitím se losovala tombola a pan ředitel rozděloval

hodnotné ceny. Pak vystoupila devítiletá baletka Darinka. Ta byla

přímo fantastická. Určitě ji čeká velká budoucnost, možná i

v Národním divadle v Praze. Měla dvě vystoupení a měla

obrovský úspěch. Vždy mezitím hrála a zpívala skupina Evy Band a

pan ředitel rozdával vylosované kupóny. Také bylo možné se

zdarma vyfotit ve fotokoutku. Ples končil asi kolem deváté hodiny

a všichni se jen neradi rozcházeli a kromě hodnotných cen si

odnášeli i krásné vzpomínky.

Za oddělení B3 mohu velice poděkovat pečovatelce Báře, která i
přesto, že nebyla zrovna v kondici, se plesu aktivně zúčastnila,
ačkoliv měla zrovna dvanáctku a pak následující den další směnu.
Také pečovatelka Zdenka se přišla na ples podívat. Po plese nás
doprovodily na pokoje, za což jim patří velké dík.
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Ples Domova Korýtko 28. 2. 2019

Než jsem stačila napsat článek k plesu, tak paní Dvořáková ho
stihla napsat dříve, za což moc děkuji, myslím, že vše podstatné
již tady bylo napsáno, takže na mě zbylo jenom shrnutí plesu.

Na plese vystupovala Seniorská taneční skupina Beseda, která
zatančila tři tance, a to: Polonézu, Mazurku a Country polku.

Dvě vystoupení měla talentovaná baletka „Dája“.

K tanci a poslechu hrála skupina EvyBand.

Ceny do tomboly věnovali: Domov Korýtko, příspěvková
organizace, zaměstnanci Domova Korýtko, pekárna Penam, Paní
Lenka Osmančíková – pedikérka, Kadeřnictví Štěpánka
Körnerová, Bistro – paní Věra Kuncová, Praktikantky Ostravské
univerzity Veronika a Eliška. Všem sponzorům patří velké
poděkování.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se zapojili do
organizace plesu, byli jste úžasní. Také pracovnicím oddělení C1
za mazání jednohubek.

Poděkování patří rovněž řediteli domova panu Mgr. Janu
Seidlerovi, za to, že nám umožnil takovou akci pořádat, a velké
poděkování patří vám uživatelům domova, za to, že jste přišli a
vytvořili tak velmi příjemnou atmosféru.

Mgr. Šárka Menšíková
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Tvoření s dětmi z MŠ Výškovická

Únorové tvoření s dětmi z mateřské školy
jsme kvůli řádícím chřipkám a virózám raději
vynechali, o to víc jsme se těšili až ve čtvrtek
7. 3. 2019 ožije kulturní místnost Domova
Korýtko dětským švitořením. Navštívily nás
opět děti z nedaleké mateřské školy a
společně se seniory, pod vedením nové
koordinátorky z DC Adra a učitelek, tvořili
nádherné pugéty tulipánů.

Bc. Karolína Švajdová

UDÁLOSTI Z DOMOVA KORÝTKO
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Výrobky byly vytvořeny z barevných papírů. Všem se moc povedly a
spolu s krásným počasím venku navodily dokonalou jarní atmosféru.
Děti a uživatelé si při práci i příjemně popovídali. Budeme se těšit
na další společnou aktivitu!



MDŽ v Domově Korýtko 8. 3. 2019

V pátek 8. 3. 2019 jsme uspořádali akci k Mezinárodnímu dni
žen. Akci zahájil pan ředitel, který ve společnosti p. Chovance a
p. Slané dopoledne obešli všechny naše uživatelky a popřáli jim s
kytičkou všechno nejlepší k jejich svátku. Ve vestibulu domova
se sešly nejen ženy, ale i muži. Vystoupila Základní umělecká
škola ze Slezské Ostravy, kdy žáci spolu s jejich učitelkami zahráli
na akordeony a flétny. Nakonec jsme dětem předali sladkou
odměnu a pan ředitel předal paním učitelkám kytičku a malý
dárek.

Mgr. Šárka Menšíková
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O CERTIFIKACI VÁŽKA 
s vedoucím služby Domov se zvláštním režimem

Pane vedoucí, jak probíhala certifikace dle České alzheimerovské
společnosti "Vážka"?

ROZHOVOR

Příprava na certifikaci byla velmi rozsáhlá a dlouhá. Česká
alzheimerovská společnost má svá vlastní pravidla, podle
kterých hodnotí poskytované služby uživatelům.

Začátkem měsíce února se zasílaly písemné materiály, aby
auditorky měly dostatek času na samotné hodnocení služby. A pak
již nastal onen den, tj. 14. 2. 2019. V půl osmé ráno přišly 3
auditorky, představily se, nastínily harmonogram auditu a rovnou
se vrhly do terénu. Pozorovaly prostředí služby, vedly rozhovory
s uživateli služby, s pracovníky a také zkoumaly vedenou
dokumentaci. Auditorky byly velmi příjemné, vstřícné a bylo vidět,
že to jsou profesionálky z práce. V odpoledních hodinách
zpracovávaly zprávu z auditu, řekly nám pozitivní výsledné
hodnocení.
Pracovníci jsou hrdí na získáné ocenění a i v příštím období se
budou nadále snažit poskytovat kvalitní péči se zaměřením na
následné obhájení získaného Certifikátu, které organizaci čeká již
za 2 roky.

Jste spokojený s průběhem?

S průběhem auditu Vážka jsem velmi spokojený. Předčil má
očekávání a velmi pozitivně mne překvapil i přístup a podpora
mých kolegů.
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O CERTIFIKACI VÁŽKA 
s vedoucím služby Domov se zvláštním režimem

Jaké jsou nároky na personál?

ROZHOVOR

Nároky na personál jsou hlavně zaměřené na zachování
důstojnosti osob, o které pečují. Musí volit vhodný způsob
komunikace. Významnou roli hraje také počet pracovníků, kteří
službu zabezpečují.

Petr Chlebovský, šéfredaktor

Domov Korýtko se stává již třetí příspěvkovou organizací
zřizovanou Statutárním městem Ostrava, která může svým
zájemcům a potřebným lidem s demencí nabídnout službu, která
je na velmi dobré úrovni a je zastřešená kvalitní péči dle pravidel
České alzheimerovské společnosti.
Certifikát má Domov Sluníčko v Ostravě - Vítkovicích a Domov
Slunečnice v Ostravě - Porubě.

Získaly i jiné příspěvkové organizace tento certifikát?

Pracovníkům služby patří velký dík, že do této certifikace šli,
zvládli to a do další práce jim chci popřát mnoho sil a optimismu.

Chcete pracovníkům něco vzkázat?
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Úvaha o přátelství

K ZAMYŠLENÍ

Jitka Dvořáková, uživatelka služby B3

Přátelství si velice vážím, protože vím, jak je to těžké si opravdové

přátele najít a neztratit je pak.

Byly doby, kdy jsem byla úplně sama, a to bych opravdu nepřála

nikomu.

Dnes však vím, že nemá cenu se trápit. I když je člověku někdy

moc zle, většinou není tak docela sám. A pokud je na světě jediný

člověk, kvůli kterému stojí za to žít, je vyhráno. Člověk by měl

hledat spřízněné duše, kterých je tak málo, a přece je to to

nejcennější, co může život člověku poskytnout.
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Proč se slaví MDŽ?

Ačkoli se mezinárodní den žen (MDŽ) slaví každý rok 8. března,
základní myšlenka tohoto svátku není dnes už tolik známá. Pro
některé muže je 8. březen dnem, kdy koupí květinu či čokoládu
své přítelkyni, manželce či kolegyni, nebo jim alespoň popřejí,
pokud vůbec. Proč však v tento den obdarovávají své drahé
polovičky už dnes ví jen málokdo z nich a nevědí to dokonce ani
samy ženy. Nejčastěji bývá tento den spojován s
československým socialistickým režimem, čemuž bezpochyby
přispěly okázalé slavnosti 8. března na počest žen, typické
především rudými karafiáty, oslavami na pracovišti a verši
představitelek Svazu žen. Právě kvůli spojení s bývalým režimem
přestali v současné době někteří tento den slavit, neboť se podle
nich jedná pouze o uměle vytvořený komunistický svátek.
Skutečnost je ale jiná.

Jana Neoralová, DiS.

ZAJÍMAVOSTI
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Původní základní myšlenkou MDŽ je občanská a politická
rovnoprávnost mužů a žen, zapojení žen do rozhodovacích
procesů, zavedení volebního práva pro ženy a odstranění
genderové diskriminace. MDŽ by tedy neměl být spojován s
komunismem, ale s mnohaletým mezinárodním bojem za ženská
práva a rovnoprávnost mužů a žen. Jako takový je MDŽ důležitým
dnem každoročně připomínajícím nikoli éru komunismu, ale boje
žen za svá práva.

Počátky tohoto významného dne sahají hlouběji do 
historie, mnohem dále než vůbec komunistické 
hnutí vešlo u nás ve známost. Mezinárodní den žen 
se slaví už od počátku 20. století, s komunistickým 
režimem v Československu jeho vznik nesouvisí. 



Masopust

Masopust je třídenní lidový svátek, který ve své podstatě sice
nemá nic společného s liturgií, ale přesto je podřízen běhu
církevního kalendáře. Slavil se ve dnech předcházejících Popeleční
středě, kterou začíná 40denní půst před Velikonocemi. Protože
datum Velikonoc je pohyblivé, byl pohyblivým svátkem i
masopust. Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní
nedělí, nazývaný "tučný čtvrtek" či "tučňák". Panovalo
přesvědčení, že v tento den má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl
celý rok při síle.

TRADICE
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Hlavní masopustní zábava začínala o "masopustní neděli". Také
toho dne byl oběd bohatý, ale netrval příliš dlouho, protože se
všichni chystali do hospody k muzice. Někdy se tancovalo přímo
na návsi a tanec se často protáhl až do rána. Také masopustní
pondělí probíhalo ve znamení zábavy a tance. V mnoha vsích se
konal "mužovský bál", kam neměla přístup svobodná chasa;
tancovali jen ženatí a vdané.
Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Toho dne procházely
vesnicemi průvody maškar, hrála se masopustní divadelní
představení, secvičená obvykle žáky. Obchůzky masek neměly
závazná pravidla, záleželo na vtipu a pohotovosti "maškarádů",
jaké taškařice budou provádět. Masky byly všude pohoštěny -
něčím k zakousnutí a především pálenkou a pivem, které ještě
zvyšovaly rozpustilost a veselí. Bývalo však i několik tradičních
masek, které se objevovaly každoročně. Mezi ně patřil např.
medvěd, někdy vedený na řetězu medvědářem. Jinou tradiční
maskou bývala tzv. klibna (= šiml, kobyla, koníček), skrývající často
dvě osoby. Objevovala se i maska s jezdcem na koni, Žid s pytlem
nebo rancem na zádech, bába s nůší, kominík se žebříkem, kozel a
mnoho dalších.



Masopust

Téměř všude končila masopustní zábava přesně o půlnoci. Tehdy
zatroubil ponocný na roh a rychtář či někdo z radních všechny
vyzval, aby se v klidu rozešli domů, protože nastala středa a s ní
předvelikonoční půst. Někde zakončili o půlnoci muziku
"pochováním basy" (symbol toho, že v postu si hudebníci
nezahrají), jinde o půlnoci pochovávali Baccha. Lidé věřili, že
pokud budou o masopustu tancovat přes půlnoc, objeví se mezi
nimi ďábel, často jako cizinec v zeleném kabátě.

TRADICE
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Zpracováno podle knihy Vlastimila Vondrušky "Církevní rok a lidové obyčeje" (str. 48-49); vydalo nakladatelství DONA
v Českých Budějovicích v roce 1991.

Jana Neoralová, DiS

O masopustních rejích z Čech i Moravy jsou dochovány písemné
zprávy již ze 13. století, i když svátek je zřejmě ještě staršího data.
Od středověku mravokárci vystupovali proti rozpustilostem, které
se o masopustu děly, lidem to však nijak neubíralo na dobré
náladě. Kolem 18. století se začaly pořádat zvláštní taneční zábavy,
tzv. reduty. Zpočátku byly přístupné jen vyšším vrstvám, později
všem zájemcům. První reduta v Praze se konala v roce 1752.



Putování

Tématem letošního ročníku společného vzpomínkového
projektu je PUTOVÁNÍ.

VZPOMÍNEJME SPOLEČNĚ: PUTOVÁNÍ
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Kristýna Slaná

Kontaktní osobu je v Domově Korýtko sociální pracovnice
Bc. Karolína Švajdová E: karolina.svajdova@domovkorytko.cz;
T: 596 761 621

Do projektu je zapojeno celkem 13 organizací a hlavními
organizátory jsou Mgr. Martina Pavelková, metodik v oblasti
sociálních služeb MMO-OSVZ a Bc. Marta Machová, manažer
pracovní skupiny Senioři a odborný poradce.

Projekt se uskuteční pod záštitou resortního náměstka Ing. Zdeňka
Pražáka a pod odbornou garancí PhDr. Hany Janečkové,
zakladatelky Reminiscenční péče v ČR

Vzpomínejte s námi společně na svou životní pouť, cestování za
prací či poznávání krásných míst.



Cestovatel Miroslav Zikmund
Při dvou cestách projel Miroslav Zikmund Asii, Afriku i Ameriku.
Je absolutní systematik, jeho život má pevně daný řád. Možná i
proto se dožil tak vysokého věku. Od sedmi let, kdy se naučil
psát, si píše deník. Téměř jistě si zapíše něco i dnes. Měl by si
zapsat: „Dožil jsem se sta let.“
Se svým již zesnulým parťákem Jiřím Hanzelkou procestoval
Zikmund v poválečné době kus světa autem Tatra. Samozřejmě
není zdaleka prvním Čechem, který se dožil stovky, ale je asi
jedním z prvních, kdo v tomto věku pořád aktivně pracuje.
Pomáhá zlínskému muzeu s katalogizací svého nepřeberného
archivu a podílí se i na přípravě knih o svých cestách.
Miroslav Zikmund byl v 50. letech, řečeno dnešním jazykem,
„celebritou“. Zážitky z jeho cest Češi hltali ve filmu, v rozhlase, v
časopisech. „Celebritou“ je stále, i když už žije nenápadně se
svou o 25 let mladší přítelkyní ve Zlíně.
Ještě donedávna chodil třeba do zlínského divadla, kde má židli
se svou jmenovkou – abonentem je tam od roku 1954. V ústraní
je teprve rok a půl po úrazu, při kterém si zlomil nohu. Jinak si
udržuje podle svých přátel dobrou kondici.
Miroslav Zikmund pochází z plzeňské železničářské rodiny. Úplně
poprvé cestoval jako dítě s rodiči do Vysokých Tater. „Ptal jsem
se maminky, která z těch hor je Gerlachovský štít, že bych tam
rád vylezl. Ona se mě zeptala: A co bys tam dělal? To mi trochu
přistřihlo křídla,“ vzpomínal Zikmund zatím v posledním
rozhovoru pro Hyde Park ČT loni v červenci.
„Studená sprcha“ pod Gerlachem však cestovatelského snílka
neodradila. Díky otci u dráhy měl jednu volnou jízdenku do roka
jako – dnes by se řeklo – benefit. S ní se podíval v 16 letech jako
gymnazista na východní konec republiky na dnešní Zakarpatskou
Ukrajinu. S celoživotním přítelem Jiřím Hanzelkou se seznámil
při zápisu na Vysokou školu obchodní v roce 1938. Po válce
začali oba kamarádi osnovat svůj plán projet všemi kontinenty.
Přesvědčili vedení automobilky Tatra a 22. dubna 1947 skutečně
vyjeli.

Jana Neoralová, DiS

VZPOMÍNEJME SPOLEČNĚ: PUTOVÁNÍ
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Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/miroslav-zikmund-cestovatel-sto-let.A190213_095432_domaci_jumi



15. března 1939 začalo nejtemnější období 
české historie

Období takzvaného protektorátu Čechy a Morava bylo
jednou z nejtemnějších kapitol české historie. Během
okupace zemřelo v odboji sto tisíc lidí. Nacisté také vyvraždili
většinu židovského obyvatelstva. Obsazení 15. března 1939
bylo obrovským překvapením nejen pro civilní obyvatelstvo,
ale i pro vládní představitele. Většina československé
vojenské aktivity se totiž v té době přesouvala na Slovensko a
Podkarpatskou Rus.

Byla to jen otázka času, kdy si německá politika vytvoří
podmínky pro to, aby ovládla střední Evropu i obsazením
Česka,“ upozornil historik Pavel Zeman na to, že cesta k
protektorátu začala již před mnichovskou dohodou.

V den samotné okupace i přes jasný rozkaz se mezi
československými vojáky našli jednotlivci, kteří se snažili
bránit. „Odpor je spojován s takovými solitéry, jako byl
podplukovník Josef Mašín, který chtěl organizovat obranu
ruzyňských kasáren. Když zjistil, že bylo nařízeno nebránit se,
chtěl kasárna dokonce vyhodit do povětří. Zůstal v tom ale
osamocen,“ popsal historik Petr Koura.

VÝZNAMNÁ DATA
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15. března 1939 začalo nejtemnější období 
české historie

Zdroj: ČTK

Historik Koura: Odboj proti okupaci byl, zůstal ale
osamocen

Formální hlavou okupovaného Československa, které bylo
součástí Třetí říše, zůstal sice prezident Emil Hácha, moc měl
však v rukou úřadující říšský protektor. Hned na začátku okupace
gestapo pozatýkalo činitele sociálních demokratů a komunistů a
také německé emigranty.

Následovaly popravy. Mezi prvními popravenými podle směrnice
o „zvláštním zacházení“ (to znamená bez soudu) byli v listopadu
1939 studentští funkcionáři po pohřbu Jana Opletala, který se
stal další demonstrací proti okupační moci.

VÝZNAMNÁ DATA
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15. března 1939 začalo nejtemnější období 
české historie

Zdroj: ČTK

Za nacistického protektorátu bylo v zemi popraveno minimálně
8 200 lidí, na 70 tisíc českých Židů zemřelo v koncentračních a
vyhlazovacích táborech, dalších 3 400 lidí zemřelo při nuceném
nasazení na práce v Německu. Obětí nacistického teroru se staly
i celé vesnice, z těch nejznámějších Lidice a Ležáky.

České země byly v březnu obsazeny, Slovensko vyhlásilo
samostatnost, ale okupován byl i někdejší východ republiky –
Podkarpatská Rus, kde probíhal masivní nástup maďarských
vojsk. Ta přitom měla už od listopadu 1938 jistou autonomii a
dokonce vlastní vládu.

VÝZNAMNÁ DATA
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15. března 1939 začalo nejtemnější období 
české historie

Hácha se snažil zachránit, co se dalo - neúspěšně

Počátek roku 1939 byl ve znamení zvýšeného nátlaku ze
strany Německa a Maďarska. Události tak v březnu nabraly
rychlý spád. V Bratislavě vyhlásil 14. března slovenský
parlament samostatnost, maďarská vojska překročila hranice
Podkarpatské Rusi a Maďarsko zaslalo vládě ultimátum
požadující okamžité odstoupení tohoto území. Na hranicích
Čech a Moravy bylo soustředěno na 200 tisíc německých
vojáků a zpravodajské služby již s předstihem varovaly před
hrozící okupací.

Rozhodl jsem se prohlásiti, že odevzdávám osud českého
národa a státu s plnou důvěrou do rukou vůdce německého
národa.

Emil Hácha

Záznam projevu prezidenta republiky v Československém
rozhlase 15. března 1939

V této situaci se prezident Hácha pokusil jednat s říšským
vůdcem Adolfem Hitlerem a zachránit část samostatnosti pro
české země. Hácha opouštěl Prahu s představou, že bude s
Hitlerem mluvit především o situaci na Slovensku. Slovenský
emancipační proces totiž říšský vůdce využil jako důkaz toho,
že československý stát se rozpadá a chaosu ve střední Evropě
je třeba zabránit vojenským obsazením Čech a Moravy.

Zdroj: Průvodce protektorátní Prahou Autor: Archiv Jaroslava 

Čvančary

Jana Neoralová, DiS
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HISTORIE A SOUČASNOST

Nezapomenutá Ostrava

29.

Zdroj: https://www.google.com/
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3.

Poznali jste místa na fotografiích? Správné odpovědi naleznete 
v závěru a řešení.



KVÍZ

30.

Řešení najdete na poslední straně tohoto Zpravodaje

Mgr. Lukáš Bražina

Doplňte zvíře do rčení

1. Rozumí tomu jako……………………………………...petrželi
2. Má samé průšvihy, je černou………………….…..celé rodiny
3. Byla překvapená, koukala jako…………………...na nová vrata
4. Chodí spát velmi brzy, se……………………………
5. Má mírnou povahu, neublížil by ani………………………………..
6. Tváří se, že se ho to netýká, dělá mrtvého……………………….
7. Stále prší, je to opravdu………………………….…………….počasí
8. Udělal……………………………………..zahradníkem
9. Chtěl by odejít, má…………………..úmysly. 
10. Jsou to úplně zbytečné a malicherné……………….......války

Přeložte ze Slovenštiny

1. Ceruzka……………………………….
2. Korčule………………………………..
3. Raňajky……………………………….
4. Lopta……………………………………
5. Hej……………………………………….
6. Paradajky……………………………..
7. Íver……………………………………….
8. Flaša……………………………………..
9. Mačka…………………………………..
10. Kapusta…………………………………

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiuq-KiwsHdAhUF6KQKHc6GC6AQjRx6BAgBEAU&url=https://cs.wikipedia.org/wiki/Socialistick%C3%BD_svaz_ml%C3%A1de%C5%BEe&psig=AOvVaw186KcnPf09vtoKq0vddpEt&ust=1537255761353731
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ZÁVĚR A ŘEŠENÍ

Řešení:

Doplňte zvíře do rčení

Nezapomenutá Ostrava

1) Koza
2) Ovcí
3) Tele
4) Slepicemi
5) Kuřeti (Mouše)
6) Brouka
7) Psí
8) Kozla
9) Zaječí
10) Žabomyší

Přeložte ze Slovenštiny

1) Tužka
2) Brusle
3) Snídaně
4) Míč
5) Ano
6) Rajčata
7) Tříska
8) Láhev
9) Kočka
10) Zelí

1. Restaurace u Halbicha
2. Škola u pošty v Hrabůvce
3. Náměstí SNP


