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Vážení čtenáři Zpravodaje Korýtko,

mám pro vás příjemnou novinu (tedy hlavně pro klienty našeho

domova): Netrpíme tolik opovržením mladších generací, jako senioři žijící
"venku". Alespoň takový pocit mám z rozhovoru se svou starší příbuznou z
Třince, která si mi stěžovala na to, jak s ní jedná její praktický lékař. Má pocit,
že je pro mladé přítěží a ztrácí smysl života. V Korýtku pro takové záležitosti
není místo. Zaměstnanci domova nás mají rádi, mimo jiné také proto, že jim
dáváme práci. Navštěvují nás dobrovolníci a praktikanti - báječná příležitost k
výměně zkušeností generací a ke vzájemnému sdílení.
Milí čtenáři, venku je nádherné jaro. Přeji Vám jaro i ve vašich
duších.

Mgr. Petr Chlebovský,
šéfredaktor

MĚSÍC V ROCE

Květen
Květen (knižně a archaicky Máj) je pátý měsíc
gregoriánského kalendáře v roce. Má 31 dní.
Už od 13. století je měsíc květen spojen s lidovými
oslavami, např. stavění májek nebo pálení čarodějnic, je považován
za měsíc lásky.
1. května je mezinárodní svátek práce a druhou
květnovou neděli se slaví svátek matek.

Pranostiky:





Mokrý máj – v stodole ráj.
Svatá Žofie políčka často zalije.
Na Urbana pěkný, teplý den – bude suchý červenec i srpen.
Vinná réva nedbá toho – bude míti vína mnoho.

Čerpáno z:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Bten

1.

UDÁLOSTI Z DOMOVA KORÝTKO

Události za duben 2018
S dobrovolníky
V měsíci dubnu docházeli i nadále do Domova Korýtko
studenti Volgogradského gymnázia v rámci projektu MOST.
Dobrovolníci tentokrát realizovali své aktivity na
jednotlivých střediscích. Šlo například o hraní společenských her
nebo čtení časopisů. Když počasí přálo, vyrazili studenti s uživateli
na procházku po okolí, kde si společně prohlédli nedalekou
originální zahradu, během cesty si popovídali a vyhřáli se na
sluníčku.
Studenti k nám docházejí ke skupinovým aktivitám
každý týden, pokud máte zájem se s nimi setkávat, oslovte
personál, vedoucí střediska C1 Veroniku Královou nebo sociální
pracovnici Karolínu Švajdovou.
3.4.2018
hraní her
5.4.2018
čtení časopisů
10.4.2018
hra šachu

17.4.2018
procházka
19.4.2018
procházka

Bc. Karolína Švajdová
2.

12.4.2018

Přednáška: Násilí na seniorech

Ve čtvrtek 12. dubna 2018 v kulturní místnosti našeho
Domova Korýtko proběhla přednáška na aktuální téma „Násilí na
seniorech“. Přednášky se zúčastnilo 19 uživatelů, pracovníci
v sociálních službách i sociální pracovníci. Přednášku také na chvíli
navštívil ředitel domova pan Mgr. Jan Seidler. Cílem přednášky bylo
informovat seniory o problematice násilí na seniorech a zdůraznit
prevenci.
Přednášel pan Lumír Štefek, který je zaměstnanec
Krajského ředitelství Police České republiky – policista obvodního
oddělení policie České republiky a zároveň student Vyšší odborné
školy sociální v Ostravě. Pan Štefek v našem domově absolvoval
praxi sociální pracovníka a tehdy vznikl nápad jej oslovit a požádat
o přednášku.
Na úvod své přednášky se pan Štefek seniorům
představil, pohovořil o své praxi v domově. Z jeho vyprávění bylo
zřejmé, že se mu u nás v domově líbilo. Poté pan Štefek požádal
seniory, aby mu sdělili, jaké měli povolání. Senioři s nadšením
povídali. Mohli jsme zaslechnout různé povolání jako: sekretářka,
účetní, krejčová, uklízečka, strojní zámečník, voják, v domácnosti,
kadeřnice, kuchařka, zedník, prodavačka, řidička tramvaje. Pan
Štefek se dotázal, zda se někdy setkali s násilím v zaměstnání,
uživatelka odpověděla, že se v práci často setkávala s opilými
cestujícími, kteří byli agresívní.
3.

Pan Štefek popovídal o různých formách násilí:
* Fyzické násilí se projevuje bitím, vystavováním chladu, odpíráním
jídla či omezováním pohybu.
* Psychické násilí se projevuje nadávkami, urážkami, vyhrožováním,
izolací od okolního světa a blízkých lidí.
* Finanční a majetkové zneužívání seniorů znamená přisvojování si
důchodu seniora, nedobrovolné převody majetku seniora, nátlak na
změnu závěti či omezování vlastnických práv.
* Sexuální zneužívání je v mnohých případech ze strany cizích osob,
ale i členů vlastní rodiny, tady je důležité pokud na seniory někdo
sahá, z rodiny, či někdo cizí, nastavit si hranice, co ano a co ne.
* Zanedbávání je opomíjení potřeb seniora, neposkytování
přiměřené pomoci, nedostatečná strava.
Pan Štefek seniorům zdůraznil, že je důležité, aby mezi
sebou komunikovali a všímali si jeden druhého, udržovali kontakty
mezi vrstevníky, protože nikdo není povinen snášet násilí a musí se
proti tomu bránit. Pokud by zpozorovali, že někdo někoho týrá, je
potřeba to řešit, někomu se svěřit, poradit se s jinými. Pan Štefek
předal telefonní kontakty, kde mohu požádat o pomoc, nemusí se
bát, že obtěžují, linky jsou zřízeny právě pro tyto účely. Pan Štefek
zdůraznil, aby si senioři dávali pozor na to, jaké doklady komu
ukazují, a také aby nevystavovali peníze a doklady před cizími lidmi,
připomenul linku Policie ČR - 158, Městské policie – 156, tísňové
linky - 112, kde mohou v případě potřeby zavolat.
Pan Štefek povídal o případu, kdy syn bije svou
maminku, sousedé zavolají policii, ale paní se bojí, a proto policii po
jejím příjezdu popře, že ji syn bije. Uživatelka také popovídala o
podomních prodejcích energie, kterým několikrát uvěřila a uzavřela
nevýhodnou smlouvu. Pan Štefek seniorům zdůraznil, že u nás je
podomní prodej zakázaný, nakonec poděkoval seniorům za
pozornost a rozloučil se.

Mgr. Šárka Menšíková
4.

17.4.2018

Tvoření s dětmi z MŠ
V úterý 17.4.2018
nás opět navštívily děti z MŠ
Výškovická,

které

společně

s našimi klienty vytvořily krásné
zápichy do květináčů – smajlíky,
srdíčka,

kytičky

apod.

Děti

rovněž namalovaly pro klienty
obrázky na téma Dovolená a
léto, které jim poté předaly na

památku.
Po
zazpívaly

skončení

několik

děti

písniček.

Senioři byli nadšeni – odcházeli
se slovy, že omládli o deset let.
Dětí bylo 22 a seniorů 12.

5.

Bc. Veronika Králová, DiS.,
vedoucí střediska C1

20.4.2018

Kavárna U Lidušky
Nápad uspořádat u nás v domově Korýtko „Kavárnu u
Lidušky“ se zrodil ve chvíli, kdy jsem na Ostravské univerzitě při
prezentaci praxí studentům potkala paní Ing. Veroniku Sasynovou –
koordinátorku tuzemského dobrovolnictví ve Slezské diakonii, která
právě o této kavárně studentům zajímavě povídala. Po skončení
prezentace jsem ji oslovila, zda by bylo možné uspořádat kavárnu u
nás v domově. V průběhu dubna jsme si domluvily termín konání a
upřesnily podrobnosti.

„Kavárna u Lidušky“ proběhla v pátek 20. 4. 2018
v kulturní místnosti Domova Korýtko. O kavárnu byl mezi uživateli
velký zájem. Paní Sasynová dovezla vše potřebné – ubrusy, vázy,
svíčky, kytky, ubrousky, ozdoby, hrníčky, talířky, lžičky, různé druhy
kávy a čaje, kávovar, mléko, cukr, domov zajistil šlehačku do kávy,
aby byli uživatelé maximálně spokojeni. Pochutnat si mohli na caffé
latté, turecké kávě, expressu, caru, cappuccinu, vídeňské kávě,
čokoládě…
6.

Senioři velice obdivovali světýlka, kterými byly ozdobeny
stoly. Na stoly jsme nachystaly drobné občerstvení v podobě
kávenek, čokopiškotů, slaných tyčinek a pití. Při této příležitosti
jsme vyráběli papírové ozdoby, kterými ozdobíme terasu na naší
akci „Stavění Máje“ 30. 4. 2018. Výroba těchto ozdob nebyla
náročná, stačilo papíry poskládat do „harmoniky“, spojit sešívačkou
a bylo hotovo. Ozdoby jsou krásně barevné a všem se moc povedly.
Výrobu jsme si zpříjemňovali poslechem hudby. Zpestřením byla
sedmiměsíční dcera naší praktikantky, zejména uživatelky miminko
velmi obdivovaly.
S roznášením kávy a výrobou ozdob pomáhaly naše
praktikantky. Do výroby se také zapojily pracovnice v sociálních
službách a sociální pracovnice z našeho domova, kterým za pomoc
moc děkuji. Rovněž děkuji paní Janě Neoralové, Dis. – vedoucí
služby C2 za pomoc při přípravě akce. Velké poděkování patří
Slezské diakonii a paní Ing. Veronice Sasynové za uspořádání této
nádherné akce pro naše seniory.
Doufám, že se akce našim uživatelům líbila, pokud ano,
můžeme ji časem zopakovat.

Mgr. Šárka Menšíková
7.

23.4.2018

Den knihy
23. duben – symbolické datum pro literaturu, neboť
tohoto dne roku 1616 zemřely významné osobnosti světové
literatury, jimiž byli např. Miguel de Cervantes y Savendra, William
Shakespeare nebo Inca Garcilaso de la Vega. Je to také datum
narození a úmrtí dalších vynikajících autorů, mezi něž patří Vladimír
Nabokov či Manuel Mejía Vallejo.

Je proto zcela pochopitelné, že světová organizace
UNESCO vyhlásila právě tento den Světovým dnem knihy a
autorských práv. Má povzbudit každého, především pak mladé lidi
k tomu, aby objevili radost a požitek z četby, ale také obnovit a
zvýšit respekt k těm, kteří přispěli značnou měrou k sociálnímu a
kulturnímu rozvoji humanity.
Prvotní nápad slavit tento den má svůj původ ve
španělské Katalanii. 23. dubna se zde oslavuje svatý Jiří a daruje se
růže každému, kdo si koupí knihu. Světový den knihy a autorských
práv se slaví pravidelně od roku 1995 ve více než 100 zemích světa
všech kontinentů. Tradičními partnery akcí pořádaných při této
příležitosti jsou spisovatelé, učitelé, školy, knihovny, masmédia a
další veřejné a soukromé instituce.
8.

Knihy hrají v životě člověka významnou roli, proto jsme
se rozhodli i my v Domově Korýtko uspořádat v tento den v kulturní
místnosti domova akci s názvem „Den knihy“. Pozvali jsme
regionální spisovatelku paní Evu Tvrdou, která naše pozvání přijala a
seznámila uživatele se svou tvorbou. Zajímavě povídala o svých
knihách: „Mrtvou neměl nikdo rád“, „Pandořina skříňka“, „Dědictví“,
„Města v Českém Slezsku“ a dalších. Uživatelům jsme poslech
zpříjemnili malým občerstvením, se kterým nám pomáhaly naše
dvě praktikantky, za což jim patří velké poděkování.

Osobně paní spisovatelce, kytičkou a malým dárkem,
poděkoval i pan ředitel Mgr. Jan Seidler. Paní Tvrdá domovu
darovala svou knížku „Divné dny – láska v pěti novelách“, kterou si
mohou uživatelé zapůjčit na oddělení C2 k přečtení. Pan ředitel
zakoupil pro uživatele dvě knihy a to „Města v Českém Slezsku“ a
„Mrtvou neměl nikdo rád“, které si uživatelé mohou rovněž
zapůjčit. O knihy je mezi uživateli zájem a navrhli, aby se knihy
prodávaly v místním bistru, aby si je mohli zakoupit i rodinní
příslušníci. Paní spisovatelku Evu Tvrdou jsem kontaktovala a knihy
nám k prodeji doveze, uživatelé budou včas informováni
prostřednictvím letáčku na patrech.
9.

Po
skončení
besedy s paní Tvrdou jsme
pokračovali v programu, kdy
jsem přednesla básničku,
kterou napsala žena, která
zemřela na oddělení pro
dlouhodobě
nemocné,
personál ji nalezl mezi jejími
věcmi, a tak se jim líbila, že ji
opsali a báseň putovala po
celé léčebně a dál, až se
prostřednictvím
internetu
dostala až k nám. Báseň se
uživatelům moc líbila. Pak
zarecitovaly naše uživatelky
a to paní Věra Žídková, paní
Mária
Kukučková,
paní
Františka Zachová a paní
Jiřina
Černeková.
Paní
Žídková přednesla směs
básní, paní Zachová také.
Obě uživatelky recitovaly zpaměti, byl to úžasný výkon. Paní Kukučková
přednesla báseň Kytice od Karla Jaromíra Erbena a paní Černeková
Cestičku k domovu od Karla Václava Raise. Poté se také přihlásila
uživatelka z paní Hana Motlochová, která také přednesla zpaměti
pásmo básní.
Velké poděkování patří paní spisovatelce Evě Tvrdé, která na
této akci vystoupila, aniž by požádala o finanční odměnu. Poděkování
patří také paní Janě Neoralové, DiS. – vedoucí služby C2 za pomoc při
chystání této akce, paní Bc. Anně Fischerové za pomoc uživatelům a
panu Mgr. Lukáši Bražinovi za fotografování na akci.

Mgr. Šárka Menšíková

10.

30.4.2018

Stavění máje

Letos nám přálo počasí, proto „Stavění máje“ proběhlo
30. 4. 2018 na terase Domova Korýtko za hojné účasti uživatelů.
Uživatelé přišel také pozdravit ředitel domova pan Mgr. Jan Seidler
a paní Šárka Zubková z Úřadu městského obvodu Ostrava – Jih. Paní
Zubková se převlékla do kostýmu čarodějnice a popřála uživatelům
pěknou zábavu a krásný „první máj“.
Celá terasa byla vyzdobená papírovými ozdobami, které
si uživatelé sami vyrobili na akci „Kavárna U Lidušky. Nejdříve si
uživatelé s pomocí praktikantek a zaměstnanců domova nastrojili
májku krásnými barevnými stužkami a pánové z údržby nám ji
postavili na terase. Protože foukal silný vítr, museli pořádně zabrat,
aby se jim podařila májka postavit.
Uživatelé mohli shlédnout vystoupení zpěvačky paní
Kateřiny Kosnovské, myslím si, že svým krásným hlasem upoutala
publikum. Poté vystoupili děti z dětského folklórního souboru
Holúbek. A poslední vystoupení měly zpěvačky z ženského
pěveckého sboru „Ostravská klika“. Uživatelé si také mohli zazpívat
a občerstvit se kávou, pitím, chlebíčky či croissanty.
Těšíme se na další setkání při akci „Kácení máje“, které
se opět uskuteční na terase domova, a to 31. 5. 2018 ve 14.00
hodin.
Děkujeme všem, kteří nám na akci pomohli.

Mgr. Šárka Menšíková a Jana Neoralová DiS.
11.

PLÁNOVANÉ AKTIVITY

Plánované aktivity

16.5.2018
Výlet do zoologické zahrady Ostrava

22.5.2018
Tvoření s dětmi z mateřské školy

31.5.2018
Kácení máje

7.6.2018
Tvoření s dětmi z mateřské školy

12.6.2018
Přednáška na téma Senior v bezpečí
(pořádá Centrum pro seniory Trojlístek)

12.

PLÁNOVANÉ AKTIVITY

17.5.2018
Pěstujeme v každém věku

Srdečně vás zveme ke společnému osázení naší terasy v rámci projektu

Pěstujeme v každém věku,
které proběhne
ve čtvrtek 17.5.2018 od 9:30 hodin do 17:00 hodin .
V programu je od 15:00 hodin grilování na terase pro zúčastněné.

V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční 22.5.2018.

Kontaktní osoba:
Anna Fischerová,
sociální pracovnice, DZR

13.

PLÁNOVANÉ AKTIVITY

31.5.2018
Kácení máje

Srdečně zveme uživatele a rodinné příslušníky na akci

„Kácení máje“,
která se uskuteční

31. 5. 2018 ve 14.00 hodin na terase Domova Korýtko.
V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční ve vestibulu
Domova Korýtko.

O zábavu a občerstvení bude postaráno.

Mgr. Šárka Menšíková a Jana Neoralová DiS.
14.

INFORMACE

24.4.2018
Komunitní zahrada
Domov Korýtko uzavřel

ke dni 24.4.2018 smlouvu se spolkem
Komunitní zahrada Ostrava - Jih z. s.
Členové tohoto neziskového spolku
se

budou

věnovat

drobnému

pěstitelství na naší zahradě. Cílem
této činnosti je naši zahradu oživit .
Pro

tuto

činnost

vyhrazenou

část

má

spolek

pozemku

za

, kterou mají pronajatou
do 31.10.2018. Případné výpěstky z
této části pozemku patří výhradně

členům spolku.
Pravidla pro spolek Komunitní zahrada Ostrava - Jih z. s. :
-

mohou se pohybovat v prostorách Domova Korýtko, a to pouze ve
vestibulu (vyzvedávání klíčů na recepci, využívání toalet)

-

na zahradu budou mít přístup denně od 8:00 – 21:00 hodin

-

nesmí rušit uživatele nadměrným hlukem

-

po 18. hodině zakázáno používat hlučné přístroje

-

nesmí rozdělávat otevřený oheň – pouze při užívání grilu

-

udržovat zahradu v čistotě a pořádku

15.

INFORMACE

Zdravý duch v aktivním těle
CVIČENÍ JÓGY PRO SENIORY
Díky Programu na podporu zdravého stárnutí v
Moravskoslezském kraji na rok 2018 vás zveme na cvičení jógy.
Jedná se o lekce pro seniory, které budou probíhat 2x týdně –
jeden den se lekce uskuteční v odpoledních hodinách, druhý den v
hodinách dopoledních.

PONDĚLKY:
Cvičitelka: Vladislava Harisová ( Klub jógy Ostrava )
Datum: od 7.5.2018
Čas: 15:00 – 16:00
* Cvičení na židli, s míčky, s využitím stolu či podložky

PÁTKY:
Cvičitelka: Václava Přistoupilová ( Shanti academy )
Datum: od 4.5.2018
Čas: 10:00 – 11:00
•

jemné cvičení čchi-kung na židli (tradiční čínská relaxační cvičení

proti stresu, problémům s pohybovým aparátem, na zlepšení
imunity, celková harmonizace organismu)

PŘIJĎTE SI ZACVIČIT !
Jana Rybářová
16.

INFORMACE

Projekt:
Tvůrčí stáří

Domov Korýtko uspěl s projektem „Tvůrčí stáří“ v rámci
programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji
na rok 2018.
V rámci projektu pořídíme plnohodnotné vybavení k
provozu keramické dílny v našem Domově Korýtko. S materiálem
budete moci pracovat jak v dílně, tak i na pokojích či ve společných
prostorách Domova.
Práce s keramickou hlínou vám umožní rozvíjet fyzické
dovednosti, podpoří vaše duševní zdraví a v neposlední řadě
zdokonalí jemnou motoriku.
Keramická dílna bude vybavena stolním hrnčířským
kruhem, na kterém si budete moci vyrobit hrnek, vázu, misku apod.
Dále bude pořízena keramická pec, ve které se budou výrobky na
dílně vypalovat, stolní válcovací stolice na vyválení keramické hlíny
a vyřezávání různých tvarů - podobně jako při práci s listovým
těstem o Vánocích.
Bližší informace o zahájení keramického tvoření 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
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Školení zaměstnanců
Zaměstnanci Domova Korýtko se v současné době školí v
konceptu bazální stimulace.
Základní myšlenkou je stimulovat člověka-klienta, aby
vnímal vlastní tělo. Díky určitým metodám by měl snáze a celkově
kvalitněji vnímat okolní svět a následně s ním navázat komunikaci.
Bazální
stimulace
je
vědecký
pedagogickoošetřovatelský koncept, který podporuje vnímání, komunikaci a
pohybové schopnosti člověka. Ošetřovatelská péče nebo
pedagogická praxe je strukturovaná tak, aby byly podporovány
zachovalé schopnosti (komunikační a pohybové) klienta.
Předpokladem je také práce s individualitou klienta a zapojení jeho
příbuzných do ošetřovatelského nebo pedagogického procesu.
Koncept má vypracované rehabilitační techniky pro stimulaci všech
smyslů člověka. Bazální stimulace je využívána v klinické péči
(intenzivní medicína, neonatologie, následná péče) a také v
neklinické praxi (domovy pro seniory, ústavy sociální péče, speciální
školy, hospice a domácí péče). U klientů s nezvratnými změnami
jejich tělesného a duševního stavu výrazně podporuje kvalitu jejich
života.
Koncept vychází z poznatků několika vědních oborů, jako
je pedagogika, fyziologie, anatomie, neurologie, vývojová
psychologie a medicína. Tento koncept má uplatnění ve
zdravotnictví, ve školství i v sociální oblasti. Propagátorkou bazální
stimulace v ČR je zdravotní sestra PhDr. Karolína Friedlová, PhD.
Založila v České republice Institut bazální stimulace. který také
vede.

Jana Rybářová
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Ochrana osobních údajů
Od 25.5.2018 bude účinné nařízení Evropské unie,
které se týká ochrany osobních údajů (GDPR).

Úřad pro ochranu osobních údajů popisuje nařízení takto:
„Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) představuje právní
rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí
práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a
osobními údaji. GDPR přebírá všechny dosavadní zásady ochrany a
zpracování údajů, na nichž unijní systém ochrany osobních údajů
stojí a potvrzuje, že ochrana cestuje přes hranice současně s
osobními údaji. V souladu s tím dále obecné nařízení rozvíjí a
posiluje práva lidí dotčených zpracováním, a to v obou složkách: mít
(získávat) informace o tom, které jejich údaje jsou zpracovávány a
proč, a domáhat se dodržování pravidel, včetně nápravy stavu.“

V SOUVISLOSTI S NAŘÍZENÍM BUDOU KLIENTY INFORMOVAT
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI O NAKLÁDÁNÍ S JEJICH OSOBNÍMI ÚDAJI V
DOMOVĚ KORÝTKO.

Čerpáno z:
https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938

Jana Rybářová
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Odra U Korýtka
„Pojďme se v dnešních Toulkách podívat na legendární
místo u řeky Odry zvané U Korýtka. Právě tady - a také nedaleko
místa, kde se říkávalo U Lazara - byla (a dodnes je) u řeky obrovská
louka, kde si lidé z okolí roztáhli deky a chystali se koupat.

V 50. letech byl postaven v místě U Korýtka pomník,
který byl později odstraněn, v roce 2003 na stejném místě nechal
Magistrát města Ostravy vztyčit neopracovaný žulový pylon
s deskou informující, že právě tady začala závěrečná fáze bitvy
o Ostravu. Deska s nápisem je samozřejmě mramorová, jakoukoliv
kovovou by bezdomovci ukradli. V okolním podrostu je těchto lidí
bez domova překvapivé množství, nedaleko je totiž Shopping Park,
jehož popelnice jsou pro mnohé zdrojem obživy. Někteří si dokonce
stavějí svá sídla v korunách stromů.
Ostravská operace byla zahájena 10. března útokem
od města Strumień na Těšínsko. Nicméně boje uvízly, Sověti změnili
velení a do čela 38. armády se dostal generál A. I. Jeremenko.
Fronta se postupně přibližovala Ostravě, po dobytí Svinova
postupovala zejména 1. československá tanková armáda podél
železniční vlečky vedoucí do Vítkovic, přes Polanský les k Odře.
Politruci vyzývali vojáky, aby Ostravu osvobodili jako "prvomájový
dárek". Jeden z průzkumníků, který se jmenoval Rudolf Peška a po
válce se mimochodem stal generálním ředitelem Vítkovických
železáren, vzpomíná, že druhým průzkumníkem byl Ostravan Eman
Gramiš, který nedaleko odtud bydlel. Vybrali místo u bývalého
železničního mostu, přebrodili řeku, přičemž jim sahala voda
maximálně po pás. Ženisté pak strmé břehy srovnali, zvýšili také
dno. Pomáhali jim rovněž lidé z nedaleké výletní restaurace, kteří
se před střelbou schovávali v betonovém odpadním kanále.
Nájemce restaurace Löfler byl střepinou granátu nešťastně zasažen
do zad.“

Boleslav Navrátil,
Moravskoslezský deník
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Od policie k sociální práci
Po přednášce Násilí na seniorech, která se konala v Domově
Korýtko dne 12.4.2018, jsem učinila rozhovor s panem policistou
Lumírem Štefkem, který přednášku pořádal. Nedávno se u nás v
Domově Korýtko pohyboval také jako praktikant. Cílem rozhovoru bylo
zjistit, proč se chce policista stát sociálním pracovníkem.
Chtěl jste být policistou od malička?
Ani ne, vyučil jsem se kuchařem. Poté jsem vystudoval SOU a OU
Krakovská, Ostrava. Vyzkoušel jsem spoustu brigád v různých oborech.
Pak mi byla nabídnuta práce policisty, jelikož můj otec kdysi býval
policista a rodina měla kontakty. Jsem vlastně z policejní rodiny. Tak
jsem si řekl, že když mám tu možnost, tuto práci vyzkouším.
Tak jste pak sloužil tady v Ostravě?
V Ostravě ne, aspoň tedy pro začátek. Prvně jsem pracoval v Praze. Kvůli
rodiny jsem se ale po 8 letech vrátil domů - do Ostravy, kde jsem
pokračoval jako policista - tentokrát u OHS ( Oddělení hlídkové služby ).
Zde jsem setrval 4 roky.
Nyní, od 1.4.2018, jsem zaměstnán u Policie ČR ve Slezské Ostravě,
jakožto podpraporčík a zastávám z části přímý výkon venku na ulici tak i
práci na spisové dokumentaci.
Nyní studujete. Jak se zrodil nápad sociálního oboru?
Při vybírání školy jsem v seznamu narazil na školu sociálních prací a ta
mi hned padla do oka. Zrodila se vize práce např. v nápravných
zařízeních, kde mohu předávat své letité zkušenosti.
Stejně, jako jsem přednášel dnes u vás v Domově Korýtko seniorům, tak
jsem v minulosti přednášel také dětem a mládeži. A právě to mě baví.
No a k tomu, abych mohl pracovat v této sféře (nápravná zařízení),
potřebuji sociální školu. Policejní práce už tak vzdálená sociální práci
není. Všechno to do sebe tak hezky zapadá. Nyní tedy dostuduji
sociálního pracovníka a pak se chystám na studium v oboru sociální
pedagogika.

Jana Rybářová
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Neuvěřitelné příběhy o přežití za 2. světové války

4. 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 6 příběhů. Níže uvádíme
další dva:
1. Sovětský pilot se plazil domů lesem 18 dní
Když Němci sestřelili letadlo Alexeje Maresjeva, ocitl se
Maresjev v pasti uvnitř Němci kontrolovaného území. Krvácel z
několika ran a jeho nohy rychle přestávaly chodit. Maresjev však byl
odhodlaný přežít. Plazil se lesem přes nepřátelské území až k
sovětským hranicím.
Nohy měl tak těžce zraněné, že se nemohl ani postavit.
18 dní mu trvalo, než se doplazil do Sovětského svazu. Když se
vrátil, jeho nohy byl tak těžce poraněny, že mu je museli
amputovat. Poté, co jej vybavili protetickými nohami, se Maresjev
vrátil do svého letadla a zpět do boje. "Neudělal jsem nic
zvláštního. Skutečnost, že jsem se proměnil v hrdinu, mě rozčiluje,"
řekl později novinářům.

22.

ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO

2. Letadlo spadlo do džungle plné kanibalů
V květnu 1945 se letadlo letící nad Novou Guineou
zřítilo do džungle. Pilot, který neviděl přes husté mraky, narazil do
hory. Jeho chybou zemřelo 19 lidí a pár posledních přeživších uvízlo
v džungli, 260 kilometrů daleko od civilizace.
Kmen žijící v této džungli stále ještě používal starobylé
technologie a říkalo se, že jsou kanibalové. Když letadlo spadlo, lidé
z toho kmene byli u toho. Přeživším nezbývalo než jim nabídnout
pozdrav a doufat, že přežijí. K jejich překvapení je tento kmen
údajných lidojedů také přivítal úsměvem, nakrmil je a chránil je,
dokud jim nepřišli na pomoc američtí výsadkáři. Ti nakonec
ztracenou posádku našli a dopravili ven z džungle na kluzácích.

Čerpáno z:
https://ifenomen.cz/zajimavosti/10-neuveritelnych-pribehu-o-preziti-z-2-svetove-valky
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Výročí Československé televize
1. května tomu bylo už 65 let, co na území
Československa začala pravidelně vysílat televize. Mnozí z nás se
určitě pamatují na velké televizory s maličkou obrazovkou. Za

dvacet let poté se vysílalo barevně.

První ČS televizor
Tesla 4001A
( rok 1953 )

Z Měšťanské besedy začalo 1. května 1953 zkušební
vysílání Studia Praha. Československá televize začala vysílat 27 let

po prvním úspěšném pokusu skotského vynálezce Johna Bairda.
Z počátku bylo pro diváky připravováno vysílání na 3 dny v týdnu.
S postupujícím vývojem se vysílací doba stále prodlužovala.
Celotýdenní program si diváci mohli užít již od roku 1958. Dva roky
po začátku pražského vysílání bylo uvedeno do provozu vysílání
z Ostravy. Otevření dalšího studia se postupně dočkalo Brno,
Bratislava a Košice.

Mgr. Petr Chlebovský,
šéfredaktor
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Kvíz: Český řečník kucheňský
Jak byste obstáli coby kuchyňští pomocníci své babičky či
prababičky? Dokázali byste si poradit s tehdejší odbornou

terminologií?
1.
a)
b)
c)

6.
a)
b)
c)

O K Ř Í N

2. K O S Í Ř
a) cedník
b) špíz na rožnění drozdů, kvíčal
a kosů
c) sekáček na maso

7.
a)
b)
c)

M E D E N I C E

3.
a)
b)
c)

FA N T L I Č K A

8.
a)
b)
c)

D R A J F U S

4.
a)
b)
c)

H A R TO C H

9.
a)
b)
c)

M O U T E V

5.
a)
b)
c)

F Ě R TO C H

utěrka
zástěra s kapsářem
věšák na kuchyňské náčiní

pentle na uvázání zástěry
pekáč
vařečka

utěrka
mašlovačka
hadřík na cezení omáček
nebo sítko
K R H U L E

struhadlo
Kleště na maso
naběračka

palička na maso
dřevěná mísa
skříň neboli almara

nádoba na med
medovina
umyvadlo

sítko
rukavice na horké předměty
třínožka, trojnohý hrnec

palička
konvice
pánev

10. D R Š L Á K
a) cedítko, sítko
b) kleště na uchopení horkých
předmětů
c) soudek na ukládání masa do láku

( Řešení najdete na poslední
straně tohoto Zpravodaje. )
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12 zajímavostí o knihách
Z jednoho stromu může vzniknout i 50 knih.
Nejdelší věta nalezená v knize má 823 slov a nalezneme ji v knize
„Bídníci“ od Victora Huga.
Pravidelné čtení pomáhá snížit rychlost poklesu paměti až o 32% a
je dva a půl krát menší pravděpodobnost diagnózy Alzheimerovy
choroby.
Největší vázaná kniha na světě je „Klenckův Atlas světa“. Kniha je
1,75 metrů vysoká a 1,9 metrů široká.
Nejmladší spisovatel s publikovanou knihou je Adauto Kovalski da
Silva z Brazílie, kterému bylo v době publikování 5 let. A nejmladší
byla Dorothy Straight z USA, které byly 4 roky.
Bibliosmia je slovo pro potěšení z vůně starých knih.
První kniha napsaná na psacím stroji je „Dobrodružství Toma
Sawyera“.
33% absolventů vysokých škol v USA už nikdy nečetlo žádnou knihu
po zbytek svého života.
Nejstarší spisovatelka s první publikovanou knihou založenou na
jejích pamětech byla Bertha Wood, které bylo 100 let.
Nejdražší kniha světa byla koupena Billem Gatesem za 30,8 milionu
amerických dolarů. Byl to originál rukopis od Leonarda da Vinciho
„Codex Leicester“.
Tři nejčtenější knihy světa jsou: Svatá Bible, Citáty Mao Ce-Tunga a
Harry Potter.
Čerpáno z:
http://chi.cz/zajimave/zajimavosti-o-knihach
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Pionýr
Svátek měl Jiří (24. dubna) a skauti celého světa (jejichž
patronem byl právě svatý Jiří) slavili svátek. Psal se rok 1949 a v tehdejším
Československu probíhala tzv. slučovací konference, během které byl založen
Český svaz mládeže a společně s ním i první pionýrské oddíly, takzvané
Pionýrské oddíly Junáka.
Vstup do Pionýra byl považován za
samozřejmou povinnost a byl odmítnut pouze těm
nejzávadnějším. Masový nábor zajišťovali učitelé.
Skaut vychovával mládež k pobytu v přírodě,
slušnosti, úctě k rodičům a starším lidem. Akce
pionýrů byly orientované více na život ve městě,
školení, brigády, hry, nástěnky, sběr sběrných
surovin, "spontánní" reakce na politické události,
besedy s předválečnými členy strany. Byly
prováděny staršími členy - pionýry pro jiskřičky,
svazáky pro pionýry - za stálého dohledu "shora".
Pionýrský šátek, to bylo něco. Byla čest
ho nosit. Pionýr ho získal až po složení slibu a byl na
něj náležitě hrdý. Přijít o něj byla hanba a potupa.
Samozřejmě, děti a mnozí vedoucí té doby vnímali
„Pionýra“ jako báječné prožití volného času. A měli v
tom i pravdu. Začínaly vznikat Domy pionýrů a
mládeže, kde byly provozovány různé aktivity v
podobě zájmových kroužků a upřímně řečeno, tato
organizovaná činnost byla v mnoha ohledech lepší,
než kdyby se děti potulovaly samostatně na ulici.
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P I O N Ý R : je všem chlapcům a děvčatům příkladem.
P I O N Ý R : miluje svou lidově demokratickou vlast. Je hrdý na svůj
národ, který pod vedením presidenta Klementa Gottwalda buduje
socialismus. Miluje svou lidově demokratickou republiku a její
armádu, záruku bezpečnosti našeho státu.
P I O N Ý R : přeje svobodu a mír všem národům. Miluje našeho
osvoboditele Sovětský svaz, zemi svobody, míru a socialismu.
P I O N Ý R : je ukázněný. Dbá rad svých rodičů, učitelů a vedoucích.
Podřizuje se vždy vůli kolektivu.
P I O N Ý R : chrání svou pionýrskou čest. Zastává pravdu, je čestný a
odpovědný, není sobecký a jedná vždy spravedlivě. Váží si všech
pracujících lidí.

P I O N Ý R : se dobře učí. Plní vzorně svoje školní povinnosti, má rád
knihy, stále se vzdělává, aby se stal uvědomělým a platným
budovatelem socialismu.
P I O N Ý R : je pracovitý. Ctí každou práci, která přináší prospěch
celku, a účastní se jí podle svých sil. Především pomáhá svým
rodičům.

P I O N Ý R : je mladým hospodářem své země. Miluje přírodu, zachází
šetrně se vším, co bylo vytvořeno lidskou prací. Chrání společný
majetek a střeží jej před škůdci a nepřáteli.
( ze směrnic Zakládáme pionýrské oddíly, 1949 )
Čerpáno z:
http://www.totalmag.cz/spolecnost/66-fenomen-doby/2344estny-pionyrsky-ervene-atky-a-pionyi-malovane-dti.html
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Zámek Studénka

Barokní zámek Studénka stojí ve stejnojmenném městě,
které náleží do okresu Nový Jičín, v Moravskoslezském kraji. Zámek
se nachází při okraji města ve směru na Bravantice, kde představuje
nepřehlédnutelnou dominantu s velkým parkem.

Zámek Studénka

Starý a Nový zámek ve Studénce je komplex památkově
chráněných staveb ve městě Studénka. Vedle původně
renesančního Starého zámku a barokního, novogoticky
přestavěného Nového zámku jej tvoří zámecký park se stopami
původní středověké tvrze, ohradními zdmi a branou. K areálu
přiléhá objekt bývalého panského dvora a při něm stojící kaple.
Zámecký areál patří městu Studénka a využívají jej různé instituce.
Dne 4. října 1999 byl prohlášen za kulturní památku.
Čerpáno z:
http://www.totalmag.cz/spolecnost/66-fenomen-doby/2344-estny-pionyrskyervene-atky-a-pionyi-malovane-dti.html
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Starý zámek
První zpráva o dvoru ve Studénce u něhož byla později
postavena tvrz, je z roku 1478. Již v roce 1567 dal tehdejší majitel Karel
Herbort z Fulštejna tvrz přestavět na renesanční zámek. V letech 1569 se stali
majiteli panství pánové z Vrbna a v roce 1637 nechal hrabě Václav z Vrbna
zámek rozšířit a přestavět.
Tato budova je dnes nazývána Starý zámek, který byl roku 1762
přestavěn na pivovar.

Nový zámek
Barokní budova Nového zámku byla vystavěna roku 1750, v té
době byli majiteli panství pánové z Berečka. Posledními majiteli zámku byli
Blücherové z Wahlstattu. V letech 1860 – 1863 nechali u Nového zámku
postavit zahradní pavilon a romanticky pozměnili vnější podobu zámku, do
níž se instalovalo mramorové schodiště s litinovým zábradlím. K zámku se
také přistavěla věž a vížka s točitým schodištěm. U zámku byl zřízen park s
mnoha zajímavými cizokrajnými dřevinami.
V roce 1936 odkoupila od knížete Blüchera zámek včetně parku
obec Studénka a dnes je zámek majetkem města Studénky.
Barokní budova zámku je dnes využívána ke kulturním i
komerčním účelům. Nachází se zde stylová obřadní síň, knihovna, učebna
základní umělecké školy,, klubovna a provozovna Českého svazu ochránců
přírody a také Vagonářské muzeum.

Vagonářské muzeum shromažďuje a prezentuje informace o
výrobě kolejových vozidel na území České republiky od počátků vzniku
železniční dopravy. Ukazuje průřez prvopočátků dopravy až po vznik kolejové
dopravy. Expozice je rozdělena do tří částí. První zahrnuje vznik dopravy a
dopravních prostředků od středověku do konce 19. století. Druhá nejrozsáhlejší - ukazuje založení Vagonky ve Studénce, její výrobní program a
výrobky do roku 2003. Třetí se věnuje historii města Studénky. V jednom ze
sálů je umístěna funkční modelová dráha o rozchodu HO se dvěma okruhy
kolejiště, která je provozována jako součást prohlídky muzea.
Čerpáno z:
http://www.atlasceska.cz/moravskoslezsky-kraj/zamek-studenka/

32.

KVÍZ

Kvíz: Večerníčky
1) Loupežník Rumcajs byl původní profesí:
a) Kovář
b) Myslivec
c) Švec
d) Správce

7) Největší kamarádka Hurvínka se
jmenuje?
a) Mánička
b) Katka
c) Alenka
d) Žofka

2) Který herec ztvárnil v Krkonošských
pohádkách Krakonoše?
a) František Peterka
b) Václav Satoranský
c) Ilja Prachař
d) Ondřej Vetchý

8) Kamarádkou Maxipsa Fíka bylo
děvčátko, které se jmenovalo:
a) Dája
b) Ája
c) Káťa
d) Péťa

3) Se zlomyslnou vránou měli neustále
problémy Štaflík a:
a) Žeryk
b) Bagetka
c) Špagetka
d) Ron

9) Mach a Šebestová byli žáky:
a) 1.B
b) 2.C
c) 3.B
d) 6.A

4) Z pera Karla Čapka vzniklo krásné
povídání o pejskovi, který se jmenoval:
a) Žeryk
b) Max
c) Dášenka
d) Bob

10) Ve kterém Večerníčku opakovaně
zaznělo, že „práce šlechtí“:
a) O Makové panence
b) Krkonošské pohádky
c) Hroši
d) Králíci z klobouku

5) Překrásný večerníček O Maxipsu Fíkovi
výborně namluvil pan:
a) Dvořák
b) Nárožný
c) Prachař
d) Lábus

11) Ha hradě Kulíkově byl se zvířátky pana
Krbce duch:
a) Zloduch
b) Vilík
c) Hromburác
d) Ruprecht

6) Strýčkem Tipa a Tapa byl:
a) Berry
b) Tik
c) Fido
d) Timur

12) K poučným příhodám o Jájovi a Pájovi
patří vysloužilý námořník:
a) Severín
b) Albert
c) Děda Šmoula
d) Děda Lebeda

( Řešení najdete na poslední
straně tohoto Zpravodaje. )

33.

ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO

Ze života šéfredaktora

Nyní je tomu 50 let, co jsem byl přijat na Matiční

gymnázium v Ostravě, kde jsem v září 1968 začal vydávat třídní
časopis. Byl to týdeník a jmenoval se "1. C".

Přeji Vám hezký sluníčkový den.

Mgr. Petr Chlebovský,
šéfredaktor
34.

HISTORIE A SOUČASNOST

Ostrava – Zábřeh

Radnice
Prudký rozvoj Zábřehu na konci 19. století s sebou
přinesl potřebu rozšíření prostor pro výkon obecní samosprávy. V
roce 1909 radní zakoupili budovu hostince v centru obce a
přestavěli ji na radnici. Z tanečního sálu byla vytvořena zasedací
místnost a prostory v přízemí byly adaptovány na kanceláře. V této
době byly také pravděpodobně vyzdobeny štítové zdi budovy
dvojicí obecních znaků.
Svému účelu sloužila radnice do roku 1924, kdy se stal
Zábřeh součástí tzv. Velké Ostravy. Dnes se zde nachází modlitebna

Bratrské jednoty baptistů.

Radnice v roce 1920

Dnes - modlitebna Bratrské
jednoty baptistů

Čerpáno z:
http://historie.ovajih.cz/radnice-ve-starem-zabrehu-srovnavaci-fotografie/
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ZÁVĚR A ŘEŠENÍ KVÍZU

Šéfredaktor: Mgr. Petr Chlebovský
Grafická úprava, editace, příspěvky: Jana Rybářová
Fotografie z Domova Korýtko: Simona Kočí, DiS.

Řešení kvízu
Český řečník kucheňský

Řešení kvízu
Večerníčky

1. b) zástěra s kapsářem,

1. c) švec,

2. c) sekáček na maso,

2. a) František Peterka,

3. b) pekáč,

3. c) špagetka,

4. c) hadřík na cezení omáček nebo sítko,

4. c) Dášenka,

5. a) struhadlo,

5. a) Dvořák,

6. b) dřevěná mísa,

6. c) Fido,

7. c) umyvadlo,

7. a) Mánička,

8. c) třínožka, trojnohý hrnec,

8. b) Ája,

9. a) palička,

9. c) 3.B,

10. a) cedítko, sítko.

10. d) Králíci z klobouku,
11. d) Ruprecht,
12. d) Děda Lebeda.

