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Vážení čtenáři Zpravodaje Korýtko!

Mgr. Petr Chlebovský, šéfredaktor

Právě se koukám z okna jak je venku krásně a svítí sluníčko.
Jaro je na pochodu.

Na 19.dubna vychází Velký Pátek, který křesťané slaví jako
den vzkříšení Krista.

Velikonoce jsou v podstatě svátky jara, kdy se příroda
probouzí z dlouhého zimního spánku. Velikonoce slavíme
tradičními rituály a typickými jídly.

Vážení přátelé, nedá mi to, abych připomněl náročnou
práci našeho personálu. Nemají to jednoduché, proto není
divu, že vždycky naše pečovatelky nejsou v žádoucí náladě.
Myslím si, že oboustranná tolerance je na místě.

Přeji Vám vážení čtenáři příjemné prožití jarních dnů se
Zpravodajem Korýtko.



Velikonoce

Velikonoce jsou všeobecně známým svátkem, který slavíme
každým rokem začátkem jara. Na rozdíl od ostatních svátků však
Velikonoce nemají daný pevný datum. Každý rok tedy
připadnou na jiné období. Určené je pouze to, že se slaví vždy
v neděli, která následuje po prvním jarním úplňku. Stane-li se to,
že první úplněk vychází přímo na neděli, Velikonoce se slaví až
ten následující týden. Z hlediska oslav je však důležité
i velikonoční pondělí. Každý rok se velikonoce pravidelně
pohybují v rozmezí od 23. března do 26. dubna.
Každý z nás pravděpodobně zná určité tradice, které odpovídají
regionu, ve kterém žijeme – o tom ale až později. Málokdo ale
opravdu ví, proč se vlastně Velikonoce slaví. Mnoho lidí možná
překvapí, že pro křesťany jsou Velikonoce mnohem
důležitějším svátkem, nežli Vánoce. Zatímco na Vánoce
oslavujeme narození Ježíše Krista, historie Velikonoc se váže
k období o 30-33 let později. Velikonoce se konají na počest
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Odtud ostatně přichází i samotný
název Velikonoce – jedná se o zkratku sousloví „veliká noc“.
Pod pojmem Velikonoce jsou v užším slova smyslu míněny pouze
3 dny. A to od soboty do pondělí. V širší souvislosti si však
připomínáme i ostatní dny. V tyto dny by se správně měl držet
půst (tj. od čtvrtka). Pokud bychom to měli brát popořadě,
pozornost bychom měli věnovat i čtvrtku – v ten večer totiž
došlo k poslední večeři páně, na které byl Ježíš zrazen jedním
ze svých apoštolů – Jidášem. Během pátečního dne byl Ježíš
zatčen, odsouzen a na konci ukřižován. V noci ze soboty na
neděli pak Ježíš vstal z mrtvých. Pokud však zapátráme hlouběji,
pojmem „velikonoce“ je označováno i období, které trvá padesát
dní a počítáme do něj čas od velikonoční neděle až do letnic.
K Velikonocím, jak je známe my, však v podstatě patří celý
týden, který tomuto velikonočnímu třídenní předchází. Některé
dny mají dokonce své specifické přívlastky, ke kterým se váží jisté
zvyky a tradice.

VÝZNAMNÁ DATA A TRADICE
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Velikonoce

Týden začíná pondělím, které má přízvisko Modré a následuje
Žluté úterý. V tento den probíhají obecné přípravy na dobu
velikonoční. Je to den velikého úklidu. Přízviska pocházejí od
barvy látek, které byly v ty dny vyvěšovány v kostele.
Škaredá středa je o něco zábavnější. Pokud chcete dodržovat
tradice, upečte si doma jidáše, nebo pletence. V dřívějších
dobách se ve středu vymetaly komíny, takže odtud možná
i pochází tento zvláštní název. Pokud si na
Zelený čtvrtek dáte k jídlu cokoliv zeleného, čím víc, tím líp,
traduje se, že si zajistíte pevné zdraví po celý nadcházející rok.
Velký pátek je tajemným dnem. Lidé již odedávna věří, že právě
ten den se otevírají jeskyně a skály, ve kterých se nachází
poklady. K tomuto dni se váže mnoho lidových povídaček
a pověstí. Na Velký pátek se v křesťanských kostelech koná
zvláštní bohoslužba, při níž nezazní varhany – křesťané si tak
připomínají, že právě na Velký pátek došlo k ukřižování Ježíše
Krista.
Bílá sobota je symbolem nového života, vítězství světla nad
temnem. V noci ze soboty na neděli Ježíš vstal z mrtvých a dal
lidem novou naději. Mezi zvyky, které se v tento den tradují,
patří například uhašení ohně a zapálení nového plamene. Také
se do kostela chodí zapalovat svíce a bílá barva symbolizuje
i křtitelní roucho.
Velikonoční neděle je dnem už obecněji známějším. Ženy
a dívky pečou mazance, beránky a zdobí vajíčka. Pánové pletou
pomlázky a připravují se na Velikonoční pondělí.
Velikonoční pondělí je z celých Velikonoc snad nejpopulárnější.
Chlapci chodí od domu k domu a “šlehají“ děvčata, kterým má
právě vyšlehání zajistit omlazení. Pomlázka je upletena
z vrbového proutí a na jejím konci se nosí barevné pentle.
V některých oblastech je zvykem, že každá dívka dá chlapci
kromě vajíčka i další pentli na pomlázku.

VÝZNAMNÁ DATA A TRADICE
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Velikonoce

Co se dalších velikonočních tradic a symbolů týče – barvené
vejce, neboli kraslice (barvené a bohatě zdobené vejce), má
symbolizovat nový život a jeho věčné trvání. Zelené proutky na
pomlázce zase symbolizují plodnost a sílu, které dívce dodají.
Svíce znamená nový život, nový začátek.
Opomínat také nesmíme, sice obecně méně známé, ale přesto
důležité symboly jako je kříž a beránek. Beránek obrazně
znamenal Boží stádo vedené Hospodinem, tedy Izrael.
V přeneseném slova smyslu je beránkem sám Ježíš, který byl
obětován za účelem spásy. Křížem si připomínáme tragickou
Kristovu smrt – ukřižování.
Tradice se, jak už bylo řečeno, region od regionu liší. Proto
zmiňujeme jen ty nejrozšířenější. Jak je popsáno výše, na
Velikonoční pondělí ráno chodí chlapci po domácnostech
a přednášejí tzv. „velikonoční koledy“ neboli říkanky. Pomlázkou,
nejlépe vlastnoručně spletenou, vyšlehají dívky, které jim za
odměnu darují ručně zdobenou kraslici, a/nebo panáka likéru.
Koledníci – děti dostávají vajíčko a sladkosti.
V některých regionech se mohou dívky chlapcům odvděčit po
poledni, kdy je jim dovoleno polít chlapce kyblíkem studené
vody, nebo dokonce voňavkou.

Zdroj: https://prima-receptar.cz/proc-a-jak-slavime-velikonoce/

Mgr. Šárka Menšíková
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Popeleční středa

Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního
období, které je přípravou na oslavu Velikonoc.
Letos tato popeleční středa vyšla na 6.března 2019.
Na popeleční středu se věřícím na čelo uděluje znamení kříže
popelem = popelec – „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“
Přijetí popelce je znamením pomíjivosti člověka a odhodlání zřící se
zlého jednání (hříchů). Tento symbol je převzatý z biblické tradice.
Na popeleční středu se po čtení evangelia žehná popel a přítomným
se dělá na čele znamení kříže. Popel symbolizuje obrácení a pokání.
To, že chci začít všechno dělat lépe než doposud. Popel ukazuje, že
staré shořelo.
Popel se získává ze spálených „kočiček“ posvěcených v předešlém
roce na Květnou neděli.

Tradičními a staletími osvědčenými prostředky pokání jsou:
1)Modlitba
2)Odříkání -„půst“
3)„almužné“- tedy dobrodiním činěním ve prospěch těch, kdo jsou na
tom hůře než my.

Pracovnice C1

VÝZNAMNÁ DATA A TRADICE
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Příprava Velikonoc

Popeleční středou jsme zahájili přípravu na Velikonoční svátky.
Vyseli jsme osení a z nevzhledné hromádky větviček se zrodila
výstavní dekorace nejen na dveře. Osení se nám zazelenalo, vajíčka
máme, tak Velikonoce, kde jste?

Z DOMOVA KORÝTKO

Anna Fischerová a 

Rostislav Mrlina
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Výroba Velikonoční výzdoby na C1

Velikonoce patří mezi nejoblíbenější svátky ve velké části světa.
Jsou to svátky jara, které oslavují probouzení přírody, její plodnost,
naději a lásku.

Z DOMOVA KORÝTKO

Velikonoční zvyky a tradice se lišily
vesnici od vesnice a dřív probíhaly
během velikonočního období,
které trvalo šest neděl.
Jejich úkolem bylo zbavit se všeho
starého, očistit domácnost i tělo
od chorob, připravit se na
znovuzrození přírody.

Bohužel dnes tradice ustupují do pozadí
a stále méně mladých lidí si uvědomuje,
proč se Velikonoce vůbec slaví.
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Výroba Velikonoční výzdoby na C1

Zdobení vajíček, kraslic, je jednou z nejobvyklejších a nejznámějších 
českých tradic.

Tým pracovníků C1

Z DOMOVA KORÝTKO

Dívky zdobí vejce, které věší jako ozdobu do oken, umísťují do
košů, nebo dávají na Velikonoční pondělí chlapcům, kteří je
bičují svými pomlázkami.

I my se rozhodli udělat si radost a
některé velikonoční dekorace si
vyrobit, ozdobit.
Mezi naší výzdobou určitě nesmějí
chybět velikonoční vajíčka, věnce a
zbývající dekorace, které jsme se
snažili vyzdobit.

7.



Pečení Velikonočních vajíček

Rozhodly jsme se, že si společně upečeme z lineckého těsta
velikonoční vajíčka, které jsme naplnily jahodovou marmeládou.
U toho jsem si společně zazpívaly.
Všichni zúčastněni byly nadšení a do práce se pustili s radosti.

Kolektiv C1

Z DOMOVA KORÝTKO
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Trénování paměti v Mens Sana, z.ú.

Česká společnost pro trénování paměti vyhlásila týden od
11. 3. 2019 do 17. 3. 2019 Národním týdnem trénování
paměti. Proto jsme se s uživateli vypravili do Centra
trénování paměti v Ostravě – Porubě na Bulharské ulici.

Hlavním záměrem Centra trénování paměti je poskytování
širokého spektra kognitivně-rehabilitačních aktivit, za využití
různých variant tréninku:

• počítačové programy vyvinuté speciálně pro kognitivní
rehabilitaci (Happy Neuron)

• arteterapie a muzikoterapie (výtvarná a umělecká činnost
jako prostředek rehabilitace)

• didaktický systém Logico Piccolo

• metoda tužka–papír (řešení písemných a grafických
úkolů)

• další tréninkové pomůcky a kolektivní hry.

Kognitivní rehabilitace je systematický a pravidelný trénink
mozku. Má za cíl zlepšování a podporu kognitivních
(poznávacích) funkcí mozku, mezi něž patří především paměť,
soustředění, logika, prostorová orientace apod.

ZAJÍMAVOSTI
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Trénování paměti v Mens Sana, z.ú.

V centru trénování paměti jsme se dočkali vřelého přijetí, bylo
nám nabídnuto pití a také káva. Nejdříve jsme si poslechli
zajímavou formou přednášku o kognitivních funkcích s ukázkou
cvičení zaměřených na pozornost, logické uvažování, prostorové
vnímání. Naši uživatelé si vedli velice dobře, poznávali přísloví
z piktogramů, ukázky písní z filmů, poradili si s číselnou
posloupností nebo hledali skrytý obrázek.

Po přednášce jsme plnili různé kvízy na počítači nebo listu
papíru.

Zážitkem pro uživatelé byla i cesta zpět, kdy projet Ostravou
v dopravní „špičce“ je opravdu umění a uživatelé tolik aut asi
dlouho neviděli.

Mgr. Šárka Menšíková

ZAJÍMAVOSTI
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Kurz háčkování v Domově Korýtko 30. 3. 2019

Poslední březnovou sobotu se v Domově Korýtko opět konal
kurz háčkování, který navštívilo 9 zájemců.

Účastnice kurzu byly rozdělené na začátečnice a pokročilé.
Začátečnice se naučily háčkovat řetízkové oko, dlouhý sloupek,
krátký sloupek, polosloupek a háčkovat do kruhu, což se může
hodit při háčkování podložek pod šálky či skleničky. Ostatní
návštěvnice kurzu již byly pokročilé, proto se učily háčkovat
složitější vzory a háčkovaly také barevné obrázky, např. srdíčka.

Kurz vede zkušená lektorka paní Kuchařová, která se účastnicím
kurzu celou dobu věnovala.

Další kurz bude v květnu a pak v září.

Přináším ukázku z tvorby již zkušených účastnic kurzu.

Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO
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Procházka Prahou s Karlem Hašlerem

Třetího dubna jsme se opět sešli v kulturní místnosti s panem
Karlem Šedivým, který nás provedl Prahou. Pan Šedivý hrál na
kytaru a zpíval písničky Karla Hašlera, které prokládal mluveným
slovem. Zazněly zde písničky jako: „Po starých zámeckých
schodech“, „Copak je to za vojáka“, „Andulička“ a spousta
dalších.

Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO

12.

Dozvěděli jsme se mnoho
zajímavostí o Karlu
Hašlerovi, a také o jeho
milované Praze. Posluchači
šli pomyslnou procházkou z
jeho rodného Zlíchova a
zpívali písničky, které se
vážou k mnohým místům
„Staré Prahy“.

Představení se zúčastnilo
cca 40 uživatelů. Pan Šedivý
velmi pochválil dvě
uživatelky, které znaly
všechny písně a s chutí si je
zazpívaly.



Ukliďme svět – Ukliďme Česko 

Domov Korýtko se zapojil do celorepublikové akce

Ukliďme svět – Ukliďme Česko.

I když se akce oficiálně koná v sobotu 6. dubna 2019, my jsem
uklízeli již ve čtvrtek 4. dubna. Myslím, že vůbec není důležité,
kdy se uklízí, ale spíše ochota něco udělat. Byla jsem velice
překvapená, že se této akce účastnilo tolik uživatelů a také
zaměstnanců domova, za což jim všem patří velké poděkování.
Na úklid jsme se vybavili rukavicemi, pytli na odpad a také
„prodlouženýma rukama“. Počasí bylo přímo na objednávku,
krásně svítilo sluníčko a bylo teploučko. Na úklid vyrazili
v doprovodu zaměstnanců domova také uživatelé pohybující se
pomocí invalidního vozíku, dokonce i uživatelka v polohovacím
křesle. Bylo fajn sledovat, jak se uživatelé na sluníčku usmívají
a jak jim jde práce od ruky. Ti, kteří se ještě zvládnout pohybovat
bez kompenzační pomůcky nebo se zvládnou ohnout sbírali
samostatně, uživatelé na invalidních vozících sbírali pomoci
„prodloužené ruky“ a šlo jim to opravdu skvěle, dokázali
zvednout každý papírek či nedopalek od cigarety nebo dokonce
špejli od lízátka, nebo drželi pytle na odpad. Samozřejmě
poctivě uklízeli i zaměstnanci. Uklidili jsme část lesa,
Volgogradské ulice, Petruškové ulice, atd. Vsadím se, že někteří
uživatelé, i když je les hned za naším domovem, nebo
zaměstnanci včetně mně, v tomto lese nikdy nebyli. Přitom je
tam opravdu nádherně. Cestou jsme pořídili mnoho fotografií.

Na zahradě našeho domova jsme se pak občerstvili pitím
a sladkou oplatkou na doplnění energie. Bylo nám všem spolu
opravdu moc fajn. Doufám, že se příští rok do této akce zase
zapojíme či vymyslíme jinou podobnou akci. Ještě jednou všem
moc děkuji.

Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO
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Ukliďme svět – Ukliďme Česko 

Z DOMOVA KORÝTKO
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Světový den knihy a autorských práv

Jednoho dne do našeho Domova Korýtko zavítala spisovatelka
paní Lilka Prossová a nabídla nám, že by pro naše uživatele
udělala besedu ohledně jejích knížek. Využila jsem této nabídky
a pozvala paní spisovatelku na událost jako je Světový den knihy
a autorských práv. Tento den sice připadá na 23. duben, ale my
jsme ho oslavili již pátého dubna a to z důvodu obsazenosti
kulturní místnosti a akce tohoto druhu se nehodí pořádat ve
vestibulu domova.

Z DOMOVA KORÝTKO

15.

Kulturní místnost nám
pomohly nachystat
praktikantky, které jsou zde
na praxi. Nachystaly jsme i
občerstvení, aby to povídání
bylo ještě příjemnější.

Nejdříve zarecitovaly připravené básně uživatelky našeho domova,
za svůj obdivuhodný výkon sklidily velký potlesk a dostaly sladkou
odměnu.

Poté jsem uživatelům přečetla
ukázky ze tří známých děl, jako je
„Babička“ od spisovatelky Boženy
Němcové, „Krysaře“ – autor Viktor
Dyk či „Dášenky“ od Karla Čapka,
uživatelé si vedli moc dobře
a všechna díla z ukázek poznali.



Světový den knihy a autorských práv

Z DOMOVA KORÝTKO
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Abych navodila příjemnou atmosféru přednesla jsem „Píseň o lásce“
od Jaroslava Seiferta. Paní spisovatelku jsem uvítala úryvkem z její
knihy „Otevři slunci okno dokořán.“

Paní spisovatelka velmi zajímavě popovídala o svých třech knihách
a to: „Pohlaď duši kamenem“, „Otevři slunci okno dokořán“
a „Přivoň k růži dokud kvete“. Popsala, jak knihy psala, komu je
věnovala, kdo je jejich kmotr, své vyprávění prokládala ukázkami z
knížek. Například přirovnala člověka ke kameni - nenalezneme dva
stejné. Popsala, jak se vlastně třikrát narodila. Uživatelé měli
možnost si knihy zakoupit.

Domov pro vás zakoupil všechny tři knihy,
paní spisovatelka nám do nich vepsala
věnování. Pokud by si chtěl knihy někdo
půjčit z řad uživatelů, ale samozřejmě
i zaměstnanců, jsou k dispozici u mě
v kanceláří a ráda vám je zapůjčím. Přeji,
aby se z nich staly „stolečkové“ knížky, jak
říkala paní spisovatelka. Znamená to, že si
je budete nechávat na nočním stolku
a vracet se k nim.

Mgr. Šárka Menšíková



Podpora běžných denních činností

Život v domově neznamená odtržení od běžných denních činností.
Nakupování v obchodě či vaření jsou součástí aktivit seniorů.

Z DOMOVA KORÝTKO

Rostislav Mrlina
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Příprava a smažení bramborových placiček na C1

Z DOMOVA KORÝTKO

Bramborák je tradiční pokrm většiny slovanských a germánských
národů a Maďarů. Připravuje se smažením na tuku tenké vrstvy
těsta z jemně nastrouhaných syrových brambory, mouky, vajec,
česneku, soli a majoránky, případně mléka a dalšího koření (kmín,
pepř, nakrájená cibule). Jí se teplý, samostatně nebo se zelím
a uzeným masem. Může se použít i jako příloha, obvykle k masu
a omáčce.

My se rozhodli dne 4.3. sejít v naší
kulturní místnosti a připravit si
vlastní bramborové placičky. Mimo
uživatele se k nám připojily
i praktikantky, které s námi strávily
nějakou dobu a pomáhaly nám při
naší práci. Na bramborové placky
se těšili úplně všichni.

Komu by nechutnaly?
A tak jsme se s chutí pustili do díla.
Všichni byli spokojení.

Tým uživatelů a pracovníků C1
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Kuchyňka v Domově se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem má už rok novou kuchyň. A je vůbec
využita?
Společně vaříme , pečeme, smažíme. Naposledy to byla vaječina
k snídani.
Přiložíme všichni ruce k dílu a tu máme upečené tvarohové
koláčky, tu je bábovka, občas se pustíme do výroby božského
tiramisu. A když se nám zají sladké, do všech koutů zavoní poctivá
bramboračka s houbami. A máte vidět, jak nám chutná.

Z DOMOVA KORÝTKO

Anna Fischerová a 

Rostislav Mrlina
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SenTable

SenTable je patentovaný interaktivní dotykový stůl navržený na
míru domovům pro seniory, pro stacionáře, nemocnice,
terapeutické a aktivizační prostory nebo čekárny ambulancí.
Koncem roku 2018 jsme jeden takový do našeho Domova
pořídili.

SenTable nabízí klientům možnost zkvalitnění a zpestření jejich
života a pobytu, a to prostřednictvím na míru vytvářených
aplikací, které jim umožní celé spektrum aktivit – od zábavy,
komunikaci, přes informační podporu po trénink kognitivních
funkcí a různých individuálních a skupinových terapií.

SenTable využíváme i u nás na oddělení C2, oblíbené je
malování, trénovaní paměti, skládání puzzle, ale i další aktivity,
které „tablet“ nabízí.

Podívejte se, jak jsou uživatelé šikovní a co jsou schopni vytvořit.

Mgr. Šárka Menšíková

ZAJÍMAVOSTI
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Zájezd do zahraničí

Klienti z B3 spolu s pracovnicí Simčou a Barčou plánovali zájezd
služebním vozidlem Ford.

Simču čekala testovací jízda, kterou zvládla na výbornou a jela
jako Schumacher. Pak se jen stačilo dohodnout, kam že se vyrazí.
Padly návrhy jako tradiční lázně Klimkovice, Beskydy, ale co
takhle vyrazit někam „za kopečky“?

A tak se domluvilo, že se vyrazí do zahraničí. Nejblíže to máme
k našim sousedům v Polsku. Sice počasí moc nepřálo, ale výlet
stál za to. Cesta ubíhala rychle, pak se účastníci zájezdu měli
možnost podívat na polské tržiště, kde si mohli nakoupit např.
oblečení, všichni ve velkém nakupovali kvanta bonbónů. Aby
každý věřil, kde byli, tak volba byla zcela jasná a tak si nakoupili
typické bonbóny pro Polsko a to karamelové Krówki.

Z DOMOVA KORÝTKO

Krówki je tradiční polský druh
sladkosti, karamelka s
měkkou, obyčejně natahující
se náplní. Na obalech
některých krovek je mnohdy
vyobrazena typická strakatá
holštýnská kráva.
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Zájezd do zahraničí

Na cestě zpět se výletníci zastavili, v obchodním centru Globus
v Havířově, kde si dali oběd a pochutnali si na kávě se zákuskem.

Odpoledne všichni dojeli zpátky domů, plní dojmů a zážitků a už
nyní plánují, kam pojedou příště.

Z DOMOVA KORÝTKO

Karla Janečková Venháčová
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Putování po rodných městech

V rámci projektu Vzpomínání, které každoročně vyhlašuje
zřizovatel, bylo letos vyhlášeno téma „Putování“.

Na B2 vznikl nápad, že bychom mohli podniknout putování po
rodných městech.

První zastávkou bylo rodné město našeho uživatele pana Kouby
a jednalo se o Prahu – Žižkov.

Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o této pražské čtvrti, např.
to, že je tam 365 hospod, tedy na každý den jedna .

Všem se povídání velmi líbilo , zapojili se i jiní uživatelé Domova.

Příští setkání bude 10.4.2019 ve městě Český Brod.

Už se moc těšíme!

Bc. Věra Machulová

VZPOMÍNEJME SPOLEČNĚ: PUTOVÁNÍ
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Putování na C2 – Nový Zéland
V rámci projektu Putování jsme se na oddělení C2 dostali až na
Nový Zéland, kdy nám 27. 3. 2019 poutavou formou Nový
Zéland a život na Novém Zélandu přiblížila pracovnice oddělení
C2 paní Alenka, která zde pobývala měsíc u své dcery.

Mgr. Šárka Menšíková

VZPOMNEJME SPOLEČNĚ: PUTOVÁNÍ

24.

Dozvěděli jsme se, že se Nový Zéland rozkládá na dvou velkých
ostrovech – Severním a Jižním a na menších ostrůvkách. Paní
Alenka nám popsala zdlouhavou cestu, kdy letěla více než
20 hodin letadlem. Popsala nám, kde bydlela, co všechno viděla
a zažila, povídání doplňovala spoustou fotografií, které jsme
promítali na stěnu ve společenské místnosti oddělení. Rovněž
donesla letenky, letáčky a spoustu informačních materiálu. Aby
nám bylo ještě příjemněji připravili jsme pro uživatelé kávu
a něco sladkého. Uživatelům se povídání moc líbilo.
Pokud by byl o přednášku zájem, paní Alenka by ji mohla
zopakovat i pro ostatní uživatele našeho domova.



RUCE

Jsou naprostou samozřejmostí. Jsou naší součástí, a přece tak
nedoceněné. Krátce bych svou rukou chtěla popsat ruce „mých“
klientů (i když pro mě to nikdy nebude nikdo jiný než p. Janička,
p. Jiřinka, p. Maruška apod.).

Svými výtvory se neprezentují, nemluví o nich, a přece jsou všude
kolem nás. Při vstupu do našeho domova, v patrech, na akcích námi
pořádaných, případně je už dávno májí doma vnuci či pravnuci.

Jsou to zdejší umělci, kteří chodí každý den do „práce“, aby si buď
zkrátili volný čas, vypili čaj či povykládali u kávy.

Z DOMOVA KORÝTKO

A jak už jsem zmiňovala p. Marušku, která upletla snad 20 šálů pro
své blízké, tak p. Jiřinka, která když viděla tu nádheru, musela se
také sama pustit do pletení!
A p. Janička? Ta, když přiběhne a usadí se, ihned začne nůžkový
kolotoč a pod rukama jí mizí krepový papír, na který čeká tak
netrpělivě p. Zdeněk, jen aby mohl dotvořit akvárium, které pod
jeho dechem ožívá.
Musím napsat velké díky a smeknout pomyslný klobouk paní
Naďce, která ráno přijde, usedne, a nápady se z ní valí jako láva.
Háček, jehlice, jehla… to jsou její společníci i na pokoji, odkud nosí
hotové věci, které připraví přes víkend. Naše vitrína by se klidně
mohla jmenovat Naděžda.

Jsou to lidé, od kterých se my učíme. Přicházejí
sami s nápady a poté s hotovým uměleckým
dílem.
Nesmírně si vážím toho, že zrovna já mohu být
přítomná u zrodu, postupu, vzniku. Že mohu
trávit čas s těmito umělci a posléze jim díla
vystavit.

25.



RUCE

Paní Filka má jubilejní 55. pár ponožek a opravdu krásně
nositelných! Musím podotknout, že tato paní je plete na pěti
jehlicích, a i když já tento článek nenapíšu bez brýlí, ona mi
bravurně řekne, že proužek na šedé ponožce přece nemůže být bílý,
protože by jinak hrozil proužkový zánik.

Jistě jste všichni zaregistrovali akci „chobotnice“. Ty malé
nenápadné příšerky putovaly koncem roku do nemocnice pro
novorozenecké oddělení. Zásluhy a velké díky patří paní Dance,
která háčkovaná zvířátka nejen sama vyrábí, ale také se podílela na
jejich osobním předání v nemocnici.

Z DOMOVA KORÝTKO

Marcela Ondráčková

Díky p. Emilce máme dostatek úložného prostoru - její papírové
košíky jsou nejen praktickou pomůckou, ale také ozdobou dílen.
Paní Jaruška a její precizně vyráběná podložka na rámu. Tká
s takovým citem, že ze starého materiálu se stane dílo hodno
vystavení.
Musím vyjmenovat všechny, takže p. Marcelka s p. Jarkem vytváří
svá krásná díla, se kterými udělají radost nejedné sestřičce.
P. Anežka vyšívá a p. Alenka vedle ni háčkuje překrásné dekorační
dečky.
Tohle jsou ruce lidí. Ruce, které jsou k nezaplacení. Ruce, které
dávají. Ruce, které dokazují. Ale hlavně ruce, za které děkuji.
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Rozhovor s novým vedoucím provozně 
technického útvaru Martinem Blechou

Co Vás přivedlo k nám do Korýtka, jaká byla Vaše motivace?

Zejména mě zaujala náplň práce, její různorodost a také to, že 
zahrnuje práci s lidmi, respektive s kolektivem. A považuji ji za 
zajímavou a důležitou.

Práce provozního v domově Korýtko není jednoduchá, máte 
nějakou představu o řešení případných problémů? 

Ano, dnes už ano. Uvědomuji si jak je tato práce důležitá
a zodpovědná. Mohu říct, že již po několika dnech tady mám
představu, co tato práce obnáší. A také mám představu o řešení
případných problémů a to zejména díky tomu, že jsem poznal
klíčové zaměstnance, kteří již mají letité zkušenosti a vím, že
mohu počítat s jejich pomocí. Celé je to tady o vzájemné
spolupráci nás všech.

Jak by měl vlastně domov Korýtko správně fungovat?

Měl by fungovat tak, aby klienti se zde cítili jako doma, to je
základ. A to tady funguje. Maximálně můžeme jako
spolupracující tým dělat věci tak, abychom to posunuli ještě dál

ROZHOVOR

Mgr. Petr Chlebovský, šéfredaktor
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PLÁNOVANÉ UDÁLOSTI

Z DOMOVA KORÝTKO

28.

16.4.2019 Velikonoční zábava

17.4.2019 Tvoření s dětmi z Mateřské školy

19.4.2019 Křížová cesta

23.4.2019 Taneční workshop s Petrem Veletou

24.4.2019 Kavárna u Lidušky

2.5.2019 Výlet do Hradce nad Moravicí

7.5.2019 Pěstujeme v každém věku: osázení terasy

18.5.2019 Kurz háčkování

PŘIJĎTE A PŘIDEJTE SE!

TĚŠÍME SE NA VÁS 



CVIČENÍM KE ZDRAVÍ

Z DOMOVA KORÝTKO

29.

Obdobně jako v roce 2018 také v roce 2019 uspěl Domov Korýtko
s žádosti o dotaci na pohybové aktivity seniorů.

Moravskoslezský kraj – Krajský úřad podpořil projekt „Cvičením ke
zdraví“, díky kterému bude Domov Korýtko pořádat sportovní
a společenské akce pro seniory.

Těšit se můžete na tyto pohybové aktivity:

• 1x týdně jóga
• 1x týdně skupinové cvičení s míčem

Náklady na realizaci budou hrazeny z Programu na podporu
zdravého stárnutí v MSK na rok 2019 a z prostředků Domova
Korýtko.

Začínáme v průběhu dubna! Přijďte a zapojte i své blízké!

V rámci projektu proběhnou do 31.12.2019 také 2 taneční
workshopy s Petrem Veletou.

Kristýna Slaná



Příhoda s Miladou

Můj bratranec Jirka, kterému tenkrát bylo dvacet let si vzal za
manželku osmnáctiletou Miladu. Byla to krásná žena, jenže
krátce na to jsem dostal telegram, že Milada zemřela. Do
dneška nevím proč.

Každou sobotu jsem jezdil do Komorní Lhotky. Z Ostravy
vlakem na hlavní nádraží.

Jednu sobotu ve vlaku jsem potkal průvodčí, která byla
naprosto podobná zemřelé Miladě, přísahal bych, že to je
právě Milada. K dovršení všeho se se mnou začala bavit, jako
bychom se dávno znali. Po zádech mi přeběhl mráz.

Byl to duch zemřelé? Stávají se takové věci, kterým člověk
nerozumí.

K ZAMYŠLENÍ

Mgr. Petr Chlebovský, šéfredaktor
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HISTORIE A SOUČASNOST

Nezapomenutá Ostrava

31.

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

1.

2.

3.

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



KVÍZ

32.

Velikonoční kvíz

1. Od čeho je odvozený název VELIKONOCE?
a) velikého konce, kdy zima předává vládu jaru
b) veliké noci, protože od dubna jsou noce delší a tma černější
c) veliké noci, tak byla pojmenovaná noc, po níž vstal Ježíš

z mrtvých, noc největšího tajemství v duchovních dějinách

2) Co na velikonoce nedáváme do trouby?
a) Jarní nádivku
b) Mazanec
c) Vánočku

3. Jaká barva ve velikonočním období symbolizuje barvu
světla, barvu nového života?

a) červená barva
b) bílá barva
c) žlutá barva

4. Škaredá středa nebo také sazometná středa. Podle lidové
pověry by se v tento den lidé….

a) neměli mračit, aby se nemračili všechny středy v dalším roce
b) měli mračit, byl to jediný povolený "mračící" den
c) měli hezky oblékat, aby nevypadali škaredě

5. Nejznámější velikonoční koledou je tato krátká říkanka:
"Hody, hody doprovody...

a) dejte něco dobrého
b) dejte vejce malovaný
c) přišli jsme k vám na koledu

POKRAČOVÁNÍ NA DALŠÍ STRÁNCE

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

33.

6. Co vlastně znamená velikonoční vajíčko?
a) Bílá a žlutá barva jarních květin
b) Symbol nového života
c) Konec zimy

7. Na Velikonoční neděli po vzkříšení Ježíše Krista začíná
období radosti, hojnosti, nadějí. Nastává hlavní svátek –

a) Veliké pondělí
b) První jarní den
c) Boží hod velikonoční

8. Říká se, že na Zelený čtvrtek odlétají zvony do .... Jejich zvuk
až do Veliké noci nahrazují různé klapačky a řehtačky. Kam
odlétají všechny zvony?

a) do Prahy
b) do Říma
c) do Paříže

9. Mezi velikonoční symboly dále patří…
a) beránek, jmelí a kříž
b) svíce, kříž a květináč
c) kříž, beránek a svíce

10. V některých oblastech ženy mohou pomlázku oplatit
odpoledne, kdy vylívají na muže a chlapce kbelíky…

a) teplé vody
b) bílého či červeného vína
c) studené vody

Zdroj: http://www.Alik.cz Mgr. Lukáš Bražina

Řešení najdete na poslední straně tohoto Zpravodaje
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ZÁVĚR A ŘEŠENÍ

Řešení:

Velikonoční kvíz

Nezapomenutá Ostrava

1. Kavárna Opera
2. Dům umění
3. Jubilejní kolonie

1) C
2) C
3) B
4) A
5) B
6) B
7) C
8) B
9) C
10) C


