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Vážení a milí čtenáři Zpravodaje Korýtko!

Mgr. Petr Chlebovský, šéfredaktor

Celý svět potkala menší nepříjemnost: pandemie koronaviru. My
tady v Korýtku to považujeme za něco, co lze překonat.
Společnými silami jak personálu tak klientů to přežijeme. Koukám
se z okna, venku je pěkné jaro, sluníčko svítí a dává nám naději na
krásný život. Pamětníci, kteří jsou starší než já si třeba pamatují
na pandemii Španělské chřipky, také jsme ji překonali. Chtěl bych
pochválit personál, že se tak stará, chtěl bych také pochválit
kuchyň za dobré jídlo. S veselou náladou všecko půjde
líp!

ÚVODEM
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Poděkování ředitele

Jsou situace, na které se asi nikdo předem nedokáže připravit a
jednou z nich je současná pandemie koronaviru COVID – 19.
Chtěl bych touto cestou krátce poděkovat Vám, našim klientům
Domova, že tak statečně zvládáte obtíže spojené s různými
preventivními opatřeními, ke kterým jsme nuceni postupně
přistupovat. Věřte, že ani nám není příjemné omezovat Vás na
pohybu po patrech a objektu Domova, rušit všechny předem
připravené a plánované aktivity. Děláme to vše ale proto,
abychom Vás, jako nejvíce zranitelnou skupinu obyvatel,
ochránili před případnou nákazou.

Současně děkuji také všem zaměstnancům organizace, kteří do
společného úsilí dávají opravdu veškerou svou energii a
schopnosti, přičemž se snaží dodržovat všechna bezpečnostní a
hygienická opatření.

Je to těžká doba a jsem rád, že posádka pomyslné lodi Korýtko
zatím drží pospolu a s vírou, že to vše společně zvládneme.

Na závěr bych Vám všem popřál hodně sil a zdraví a těším se na
společné lepší časy, které určitě přijdou.

Z DOMOVA KORÝTKO

2.

Jan Seidler, ředitel



Naše české zdravotnictví

Minulý týden jsem byl nucený pobývat v jistém špitále. Bylo to
tam strašné. Představte si, že pojišťovna nemá na pořádné jídlo.
Dostávali jsme příšernou stravu a já vzpomínal na Domov
Korýtko, kde se stravujeme přímo báječně, zkrátka byla práce to
tam ten týden vydržet.
Sestřičky byly příšerné, naprosto jim bylo jedno co si pacient
přeje. Zkrátka a dobře jsem rád, že jsem zas zpátky v Korýtku.

Mgr. Petr Chlebovský, šéfredaktor

Z DOMOVA KORÝTKO
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Pečení dortu
Protože se na našem oddělení chystala velká událost a to oslava
100 let naší uživatelky paní Věry Ličkové, vznikl nápad, že spolu s
uživatelkami pro ni upečeme dort. Tréma byla veliká, aby se dort
povedl, pěkně vypadal a také chutnal a to i proto, že paní
Ličkovou se chystala navštívit a také popřát paní Šárka Zubková z
Úřadu městského obvodu Ostrava - Jih a také syn paní Ličkové.
Dort jsme poskládaly z více receptů. Chtěly jsme, aby to byla
kniha a aspoň kousek dostal každý uživatel na oddělení. Korpus
jsme upekly z piškotového těsta, na to jsme daly krém z tvarohu
a másla, na to pak čokoládovou polevu a ozdobily máslovým
krémem a růžičkami z marcipánu. Chybět nemohly ani svíčky.
Protože má paní ráda kočky, ozdobily jsme dort kočičími jazýčky
a také obrázkem koček.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Mgr. Šárka Menšíková



100 let
Dne 12. 3. 2020 se dožila sta let naše uživatelka oddělení C2 paní
Věra Ličková. Dveře pokoje jsme vyzdobily a v lednici čekal dort a
chladilo se šampaňské alkoholické pro uživatele a nealko pro
zaměstnance. Kolem desáté hodiny dorazil syn a také paní Šárka
Zubková z Úřadu městského obvodu Ostrava - Jih. Paní Ličková
byla ve velmi dobré náladě. Popřát přišel i pan ředitel našeho
domova. Paní Zubková popřála s kyticí, balíčkem dobrot a
medovinkou. Popřát paní Ličkové přišli také zaměstnanci a
uživatelé oddělení C2. Předali jsme blahopřání a dort. Přiťukli
jsme a zazpívali oslavenkyni. Poté jsme dort rozkrájeli a všichni si
na něm pochutnali.

Z DOMOVA KORÝTKO
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100 let – společné foto

Z DOMOVA KORÝTKO
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Šití roušek
Jelikož byl nedostatek roušek, rozhodly jsme se na oddělení C2,
že se pustíme do šití dvojitých roušek. Látky a stroj jsme donesly
z domu. Práci jsme si pěkně rozdělily, někdo stříhal, někdo žehlil,
a na stroji šila paní Pavla Adámková. Do práce se zapojily i
uživatelky z oddělení C2, pomáhaly stříhat látku či šňůrky,
navinovat cívku do stroje, nebo skládat roušky.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Mgr. Šárka Menšíková



Poděkování

Děkujeme všem, kteří Domovu Korýtko věnovali roušky. Roušky
šili rodinní příslušníci, místní vietnamská komunita, dobrovolníci
Ostravské univerzity, dobrovolníci ze skupiny na Facebooku
„Ostrava šije roušky“ a další dobrovolníci, abych na někoho
nezapomněla, tak nebudu všechny jmenovat. Naši uživatelé
roušky poctivě nosí. Ještě jednou moc děkujeme a vážíme si vaší
pomoci.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Mgr. Šárka Menšíková



Velikonoce 

Velikonoce patří mezi nejoblíbenější svátky ve velké části světa.
Jsou to svátky jara, které oslavují probouzení přírody, její
plodnost, naději a lásku. Velikonoční zvyky a tradice se lišily
vesnici od vesnice a dřív probíhaly během velikonoční ho
období, které trvalo šest neděl. Jejich úkolem bylo zbavit se
všeho starého, očistit domácnost i tělo od chorob, připravit se
na znovuzrození přírody.

Velikonoce jsou nejvýznamnějšími křesťanskými svátky. Mají
připomínat zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které mělo nastat tři
dny po jeho ukřižování. Velikonoce jsou svátkem pohyblivým,
který připadá každý rok na jiné datum – na neděli následující po
prvním jarním úplňku. Pokud první jarní úplněk připadne na
neděli, slaví se Velikonoce až další neděli. Pondělí velikonoční
podle těchto pravidel tak může připadnout na den v rozmezí od
23. března do 26. dubna.

Letos byly Velikonoce jiné, ale doufám, že i tak jste si je užili.

Zdroj: http://svatky.centrum.cz/clanek/velikonoce/60/

Z DOMOVA KORÝTKO
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Mgr. Šárka Menšíková



Velikonoce na C2

Jelikož jsme se nemohli scházet v naší společenské místnosti,
kde obvykle pečeme a tvoříme, letos jsme Velikonoční tvoření
omezili jen na výsadbu osení a výzdobu oken.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Mgr. Šárka Menšíková



Velikonoční přípravy na C4

Necelé dva týdny před Velikonočními svátky jsme si na C4 naseli
do květináčů osení.
Osení jsme poctivě zalévali a brzy nám krásně vyrostlo.
Upekli jsme beránka, nazdobili osení malovanými vajíčky a
Velikonoce mohou začít.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Bc. Anna Fischerová



Malé velké radosti
Současná situace nepřidává na náladě nikomu z nás. Stále je ve
vzduchu nejistá atmosféra a personál denně odpovídá na
nedočkavé dotazy rodin i klientů „kdy už to skončí?“. O to víc nás
všechny dokáže zahřát na duši vědomí, že nejsme ostatním
lhostejní a mají o nás starost. Vzájemně se s našimi rodinami,
klienty i jejich rodinnými příslušníky povzbuzujeme. Musíme se
přece podržet a zvládnout to! 25.3.2020 jsme se připojili
k celostátní výzvě a z plna hrdla zpívali z balkónů „Není nutno“
s pány Svěrákem a Uhlířem. Také se od počátku ozývá mnoho
jednotlivců, skupin a organizací, které nám nabízí různé formy
pomoci, třeba jako nádherně barevné roušky, abychom byli
chránění. Za každým balíčkem roušek stojí hodiny dřiny,
děkujeme za ně! A darované dobroty? Rozsvítily všechny oči
překvapením. S jedním balíčkem roušek dorazily i velikonoční
obrázky dětí z dětského domova v Hrabové. Tyto děti mají
obzvlášť pochopení pro stesk, který senioři zažívají bez návštěv
svých blízkých, proto poslaly pozdravy formou milých a veselých
obrázků. Podpora se nám dostává ze všech stran veliká, společně
to přečkáme. Děkujeme!

Z DOMOVA KORÝTKO
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Bc. Karolína Švajdová



Paní Onderková nezahálí, ani když je nouzový stav

Paní Onderková Naděžda je uživatelkou B2 již 7 let. Je velmi
zručná a ochotná pomoci, když je třeba. Umí nádherně háčkovat
a vyšívat.
Na Vepřové hody sama uháčkovala hlavu prasete růžovou
vlnkou.
V nynějším nouzovém stavu ji požádaly zdravotní sestry o
střihání tiskopisů pro rozdávání léků. Zapůjčila si nůžky a věrně
několik dnů stříhala malé kartičky. Moc ji za to děkujeme.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Mgr. Radka Fürstová, DiS



Názorná ukázka, jak nosit roušky

Pracovníci B2 udělali jarní výzdobu vchodu na terasu. Dva
srnečky, s jmény Angelika (světlá srnečka) a Žofré (tmavší
srneček) ozdobily látkovými rouškami. Připomínají uživatelům,
že mají při východu z pokoje mít zakryté ústa a nos rouškou.
Pan Doležílek nám ochotně zapózoval na fotku s vlastní rouškou
na ústech, když se vracel z terasy po vykouření cigaretky.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Mgr. RadkaFürstová, DiS.



Oslava narozenin u našich jubilantů

Pan Novák oslavil své kulatiny s rodinou přes chytrý telefon, kdy
byl rád, že vidí i jejich tváře. Jako kolektiv pracovníků jsme mu
popřáli zpěvem „Živió, živió“ na pokoji a předáním dárkového
balíčku pochutin od Úřadu městského obvodu Ostrava Jih.
Paní Halíková oslavila své jubileum, kdy byla velmi mile
překvapena návštěvou personálu B2 na pokoji a zazpíváním
písničky „Happy birthday to you“ a předáním balíčku pochutin
od města Ostrava.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Mgr. Radka Fürstová, DiS.



Zvládneme to spolu

Obrovskou podporu seniorům i zaměstnancům vyjádřili v sobotu
18.4.2020 zástupci zdravotnické záchranné služby, hasičů,
českého červeného kříže a dalších organizací – Hitrádio Orion,
Vykrut – zahradní služby, Georgi Stojkov, Květiny Tropic a Flores
Klimkovice. Kolona vozidel nejprve projela kolem domova a
následně na parkovišti před domovem zaznělo několik písní
Davida Stypky a Mirai Navrátila. Akci zpestřilo vystoupení
folklórního souboru Grunik. Uživatelé služeb a zaměstnanci
převzali květinové dary.

Počasí přálo. Uživatelé i zaměstnanci, které iniciativa nesmírně
potěšila, mávali účastníkům z balkónů, kanceláří, zahrady či
nájezdové rampy tak, aby byla dodržena základní opatření.

Slovy se nedá obsáhnout, kolik radosti a dojetí krátká a krásná
akce přinesla.

Děkujeme !!!

Z DOMOVA KORÝTKO
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Ing. Mgr. Kristýna Slaná



Zvládneme to spolu

Z DOMOVA KORÝTKO
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Mgr. Šárka Menšíková



Pobyt venku

I když v domově panují přísná hygienická opatření, uživatelé
mohou po jednotlivcích nebo po dvou z jednoho pokoje využívat
zahradu domova. Pobyt venku mají moc rádi.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Mgr. Šárka Menšíková



Velikonoční křížovka

Oslavy Velikonoc mají velmi starou tradici. Všichni víme, že jsou
spojeny s barvením vajíček, pečením beránků a také s
velikonoční koledou. Často jsou nazývány jako: (viz tajenka)

KŘÍŽOVKA

19.
Mgr. Lenka Kokešová

1) Ozdobené malované vajíčko

2) Činnost zdobení vajíčka

3) Chodíme s ní koledovat

4) Je nutný na výrobu pomlázky

5) Dává nám vajíčka

6) Proutek bývá z ………

7) Ušaté zvíře – symbol Velikonoc

8) Období, kdy se slaví Velikonoce

9) Samec od ovce

10) Pečeme jej na Velikonoce



HISTORIE A SOUČASNOST

Nezapomenutá Ostrava

20.

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

1.

2.

3.

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

Mgr. Lenka Kokešová



1. Velký a) neděle
2. Škaredá (Sazometná, Popeleční) b) pondělí
3. Modré c) úterý
4. Bílá d) středa
5. Květná e) čtvrtek
6. Zelený f) pátek
7. Šedivé g) sobota

KVÍZ
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Spojte správné dvojice

Velikonoční kvíz

1. K čemu se podle křesťanské tradice vztahuje název

„Velikonoce“?

a) K tzv. velké noci, kdy byl vzkříšen Ježíš Kristus

b) K noci, kdy se narodil Ježíš Kristus

c) K noci, ve které velel lidu chudý člověk místo krále

2. Co symbolizuje na Velikonoce vejce?

a) Nový život

b) Půst

c) Štěstí

3. K čemu dříve sloužily řehtačky?

a) Sloužily místo budíku na Zelený čtvrtek

b) Od Zeleného čtvrtka sloužily ke svolávání k bohoslužbě

místo zvonů

c) Byla to pomůcka, která se používala ke komunikaci s

koňmi

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
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


KVÍZ

22.

Řešení najdete na poslední straně tohoto Zpravodaje

Mgr. Lenka Kokešová

Velikonoční kvíz

4. Z jakého proutí by měla být upletená pomlázka?

a) Z březového

b) Z vrbového

c) Z větví zlatého deště

5. Co je to kraslice?

a) Jiný název pro Velikonoční svícen

b) Vejce ozdobené nějakou výtvarnou technikou

c) Jiný název pro slepici

6. Jak se říká nebo říkalo pomlázce na Střední Moravě

a) Dynovačka

b) Pomihod

c) Tatar

7. Kdy se správně podle tradice má plést pomlázka?

a) Na Bílou sobotu

b) Na Zelený čtvrtek

c) Na Škaredou středu
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ZÁVĚR A ŘEŠENÍ

Řešení:

Tajenka křížovky: Svátky jara

Nezapomenutá Ostrava

Dvojice:
1 F
2 D
3 B
4 G
5 A
6 E
7 C

1 A
2 A
3 B
4 B
5 B
6 C
7 A

Velikonoční kvíz

1. Kostel Hrabůvka
2. Víceúčelová hala
3. Vysoká škola báňská
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