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Vážení čtenáři Zpravodaje Korýtko,
máte v rukou páté číslo našeho měsíčníku. Přinášíme v něm
mimo jiné také rozhovor s paní Marií Bergerovou, která bydlí na
středisku C3 a dožila se neuvěřitelných 102 let. V poslední době mám
pocit, že se u nás v Korýtku čím dál tím častěji dožívají senioři, tedy
zejména seniorky, pozoruhodně vysokého věku. Svědčí to mimo jiné i o
vynikající péči, která je nám v domově poskytována. Zaměstnanci
domova nám vytvářejí všechny podmínky k tomu, abychom zde
prožívali plnohodnotný podzim života. Záleží však také na nás
samotných, jak se postavíme k našim případným zdravotním a jiným
problémům.
Vážení přátelé, v minulém měsíci se v našem Domově, tak
jako každoročně, konala spousta akcí, které toto číslo Zpravodaje
zaznamenává. Náš Zpravodaj se také konečně dočkal tisku v
profesionální tiskárně. Přináší to kvalitní tisk, náš měsíčník tak dosahuje
kvality časopisů, které si můžeme kupovat v trafice.
Přeji Vám hodně příjemných chvil s naším měsíčníkem.
Mgr. Petr Chlebovský,
šéfredaktor

MĚSÍC V ROCE

Červen
Červen je šestý měsíc gregoriánského kalendáře v roce, má
30 dní. 21. června začíná na severní polokouli léto.
Jméno červen je odvozováno rozmanitě, například
Rakowiecki a Leška viděli jeho původ v červenání ovoce a jahod v tomto
měsíci, ale Partl odvozoval slovo od červenosti vůbec nebo od červů,
kteří v tomto období dělají škody zvláště na ovoci. Někteří odvozují
jméno měsíce od sbírání červce, hmyzu, ze kteréhož se vyrábí barvivo
(karmín).

Pranostiky:






Červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína.
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
Červnové večerní hřmění – ryb a raků nadělení.
Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá.
Červen studený – sedlák krčí rameny.

Čerpáno z:
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerven

1.

UDÁLOSTI Z DOMOVA KORÝTKO

Události za červen 2018
14.5.2018
Buď láskou a změníš svět
Domov Korýtko navštívil básník,
písničkář a výtvarník pan Oldřich Kolovrat.
Svými autorskými básněmi a povídkami
pohladil nejednoho na srdci. Také vykouzlil
úsměv na tvářích klientů vtipným
vyprávěním a v průběhu programu hrál na
klávesy a zpíval.
Klientům se vystoupení velmi
líbilo. Bylo to znát nejen z jejich potlesku,
ale také zvoláváním „Krásné!“.

U
této
příležitosti pan ředitel Mgr.
Jan Seidler a sociální
pracovník
Mgr.
Lukáš
Bražina předali uživatelkám
překrásné
růže
ku
příležitosti Dne matek,
který se slavil předchozí den
- v neděli 13.5.2018.
Uživatelky byly velice mile
překvapeny a růžičku držely
v ruce po celou dobu
vystoupení. Klientky, které
se vystoupení nezúčastnily,
byly obdarovány růžičkou
na pokoji.
2.

Jana Rybářová

16.5.2018
Felinoterapie

Dne 16.5.2018 proběhla v Domově Korýtko kočičí terapie
známá jako felinoterapie. Uživatele navštívila paní Andrea Keresztesová
s kocourem Gandalfem na pokojích a později se přesunuli na terasu.
Rozzářené oči uživatelů hovořily za vše. Kocoura řádně nakrmili pamlsky
a pomazlili.

Bc. Karolína Švajdová,
sociální pracovnice C1
3.

16.5.2018
Výlet do ZOO

16. 5. 2018 jsme
navštívili ZOO Ostrava. Společnost
našim
uživatelům
dělali
zaměstnanci Domova včetně pana
ředitele. Počasí nám umožnilo
strávit společně krásný den
prohlídkou rozličných zvířat a
rostlin. Navštívili jsme kupříkladu
nově vybudovaný pavilón evoluce,
a někteří uživatelé si užili
zajímavou safari projížďku v
motorovém vláčku.
Den jsme nestrávili jen
prohlídkami, ale dali jsme si
společně něco dobrého k snědku a
v parném počasí se osvěžili pivními
nápoji. Nejlepší ze všeho bylo to,
že jsme si báječný den užili všichni
společně. Už teď se těšíme na další
podobný výlet.

Mgr. Lukáš Bražina,
sociální pracovník
4.

18.5.2018
Muzikoterapie

Na středisku C1 probíhá pod vedením pracovnic pravidelná
muzikoterapie. Během května proběhla muzikoterapie, kde si mohli
uživatelé zkusit zahrát na hudební nástroje, jako jsou bubny, bongo,
triangl, dešťová hůl, rumba koule apod.
Uživatelé si během hraní zavzpomínali také na svá mladá
léta, kdy někteří z nich na hudební nástroje hráli.

Kolektiv střediska C1
5.

21.5.2018
Hudební vzpomínání
Oldřich Kovář
V prvním posezení u hudebních
vzpomínek jsme se zaměřili na osobnost
Oldřicha Kováře, velkou hudební postavu 30. a
40. let 20. století. Osmnáct přítomných uživatelů
si nejen připomnělo tuto pozapomenutou
legendu, ale rovněž si s chutí zazpívalo spolu
s interpretem tehdejší šlágry (Kosí fox, Láska
brány otevírá, Růže řeknou víc, Oči kočičí nebo
Marijána). Během poslechu reprodukované
hudby přepsané ze standardních
(šelakových) gramodesek byly na plátno promítány fotografie Oldřicha
Kováře.
V dalším pokračování „Hudebního vzpomínání“ si přiblížíme
osobnost Velké operety v Praze a idol dívčích srdcí Járu Pospíšila.
Termín je stanoven na pondělí 18.6.2018 od 10:00 hodin v kulturní
místnosti Domova Korýtko. Přijďte si zavzpomínat při letitých
nahrávkách ze standardních gramo-desek.

Martin Škamla,
recepční
6.

Oldřich Kovář
Oldřich Kovář se narodil 21. února 1907 v Praze. Původně se
vyučil sazečem. S pěveckou kariérou začínal ve sboru Typografie a
soukromě se školil u V. B. Aima a E. Fuchse.
V roce 1931 spoluzakládal známé vokální uskupení Setleři.
V letech 1930 – 1937 působil postupně ve Švandově divadle, ve
smíchovské Aréně, opět ve Švandově divadle a nakonec krátce v Tylově
divadle.
Po studiu herectví a zpěvu (mimo jiné u Alfreda Piccavera)
se stal elévem vídeňské Státní opery. Po anšlusu Rakouska nastoupil
s pomocí Václava Talicha do Národního divadla, kde setrval až do své
smrti.
Oldřich Kovář byl lyricky měkkým buffo tenorem. Vyhýbal se
herecké nadsázce a upřednostňoval noblesně a šlechetně jemné
vystupování a kultivovanost. Velikou oblibu si získal rolí Vaška z Prodané
nevěsty, jehož hrál v celkem osmi nastudováních. Poprvé v roce 1936 a
naposledy v roce 1963 na prahu šedesátky. Z dalších rolí stojí za
připomenutí role Skřivánka ve Smetanově „Tajemství“, Bendy
v Dvořákově „Jakobínovi“, Lancelota Goba v „Kupci benátském“ či Števy
v „Jeho pastorkyni“.
Známý byl rovněž svým filmovým účinkováním. Objevil se
například ve filmech Dobrý tramp Bernášek, Falešná kočička, Světlo jeho
očí, Artur a Leontýna či Batalion. V některých filmech zazněl pouze jeho
zpěv (Lízin let do nebe, Klapzubova XI. či Sobota).
Na gramodesky nahrál obrovské množství písní.
Spolupracoval například s Melody Boys R. A. Dvorského, Balšánkovým
salonním orchestrem, orchestrem Karla Vlacha a orchestrem Jaroslava
Maliny. Byl rovněž součástí Ultraphon-dua (s Karlem Vackem). Další duet
nahrál s dalším tehdy populárními zpěváky (Járou Pospíšilem či
Přemyslem Kočím).
Byl rovněž činným v rozhlase či dabingu (v roce 1938
namluvil jednu z hlavních rolí v Disneyově Sněhurce a sedmi trpaslících.
Získal titul Zasloužilého umělce (1954) a vyznamenání Za zásluhy o
výstavbu (1958).
Zemřel 5. dubna 1967 v Praze ve věku pouhých šedesáti let.

Martin Škamla,
recepční
7.

22.5.2018
Pěstujeme v každém věku - osázení terasy
V dopoledních hodinách se sešli na terase Domova Korýtko
zaměstnanci a klienti, aby společně osázeli terasu. Byly zde připraveny
mobilní truhlíky, květináče, zemina a rostliny. Vše jsme zakoupili z
financí získaných z projektu Pěstujeme v každém věku.
V tento den přišly i děti z MŠ Výškovická na další tvoření s
klienty. Místo tvoření se zapojily do společného sázení. Děti klientům
pomáhaly s plněním truhlíků hlínou a sbíráním ozdobných oblázků v
okolí Domova. Výsledkem společné práce bylo zasazení bylinek, květin,
ovoce a zeleniny. Za pomoc dostaly děti čokoládové muffiny, které jim
upekli klienti ze střediska C4 (DsZR).

Po obědové pauze se klienti sešli na terase společně se
svými blízkými, kteří také přiložili ruku k dílu. Zavítali k nám i
dobrovolníci z projektu MOST. Ke společnému sázení hrála hudba a bylo
roznášeno pití.

8.

Po náročném dni se na terase také grilovalo, zaměstnanci
roznášeli nealko i pivo, na kterém si pochutnali nejvíce pánové. Pro
mlsné jazýčky byl připraven perník, který upekli klienti v dílnách
Domova Korýtko. Posezení pod slunečníky zpříjemnili dobrovolníci
klientům hraním deskových her.
Jelikož bylo počasí po celý den krásně slunečné, připojilo se i
mnoho klientů, kteří sázet nechtěli či nemohli. Posedávali pod
slunečníky a užívali si atmosféru tohoto dne. Po odpoledním sázení byly
osázeny další truhlíky a tvárnice okolo terasy květinami a okrasnými
stromky.

Poděkování za organizaci akce patří VÚOSS Ing. Mgr. Kristýně
Slané, za koordinaci a nákupy rostlin Bc. Anně Fischerové a Mgr. Lukáši
Bražinovi. Děkujeme také zaměstnancům, dobrovolníkům a dětem z MŠ
za spolupráci a především klientům za zkrášlení terasy Domova Korýtko.

Bc. Karolína Švajdová a Jana Rybářová
9.

25.5.2018
Vaječina C1
Dne 25.5.2018 nám přálo
hezké počasí a my jsme se moc těšili na
smažení vaječiny v zahradě Domova,
která u nás na přání uživatelů probíhá
každým rokem. Tímto se snažíme
zachovat tradici, kterou uživatelé
prožívali také doma se svými blízkými.
Společně jsme si při tom zazpívali a
zavzpomínali na dávné časy.
Jaká by to byla vaječina,
kdyby nebyla z domácích surovin?
Udělali jsme ji ze 160 vajec, 1 kg špeku
a 10 svazků pažitky. Vůně se šířila do
všech oken a naše pozvání přijal také
pan ředitel. Vaječina mu moc chutnala, popřál nám hezký den a
příjemný víkend. Uživatelé si také moc pochutnali a zapili jídlo
vychlazeným pivečkem. Už teď se moc těší na další setkání při grilování
a další vaječinu zase za rok.
Akce byla organizována pracovníky z oddělení C1, kteří byli
toho dne na směně. Všichni se zapojili do příprav a poté převezli téměř
všechny uživatele do zahrady. Kdo se nezúčastnil, také nepřišel zkrátka,
vaječinu jsme mu přinesli na pokoj.
Týmová práce a
souhra pracovníků je velmi
důležitá. Všem patří velké díky
za
krásně
strávený
čas
s uživateli, jejich blízkými a
personálem. Počasí nám přálo, a
to bylo nejdůležitější. Modlili
jsme se za něj s uživateli
v kostele Svatého Ducha.

Kolektiv střediska C1
10.

29.5.2018
Vzpomínání s dobrovolníky
Dne 29.5.2018 proběhlo ve vzpomínkové místnosti
vzpomínání na téma Lásky z mládí. Akci si připravili dobrovolníci,
studenti z projektu MOST, pod vedením koordinátorky Kateřiny
Polínkové. S šesti uživatelkami, které dorazily, si studenti dali společně
kávu, čaj, sušenky a vyprávěli si vzájemně své neuvěřitelné příběhy.

Dozvěděli jsme se například, že :
o některé první lásky skončily svatbou
o jedna uživatelka si nesměla vzít horníka, ale cukráře jí doma povolili
o bylo potřeba se zeptat maminky, zda může dívka na rande
o uživatelky oslavily se svými muži zlatou i diamantovou svatbu
o muži se nebáli oslovit neznámé dívky

Bc. Karolína Švajdová,
sociální pracovnice C1

11.

31.5.2018
Kácení máje
30. 4. 2018 jsme na terase domova postavili májku. Měsíc
utekl jako voda a 31. 5. 2018 jsme se opět sešli na terase, abychom
májku pokáceli.
Bylo horko, proto jsme se
snažili, aby všichni uživatelé byli na
terase pod stanem, nebo slunečníky,
měli pokrývku hlavy a samozřejmě jsme
dbali o pitný režim. Terasa byla krásně
vyzdobená výrobky, které si uživatelé
vyrobili na akci „Kavárna u Lidušky“ a
také květinami, které jsme společně
nasadili minulý týden při akci
„Pěstujeme v každém věku – osázení
terasy“. Přítomné uživatele přivítal
ředitel domova pan Mgr. Jan Seidler.

Bohužel nemohla
vystoupit zpěvačka paní
Kateřina Kosnovská, které to
pracovní
povinnosti
neumožnily. Ale myslím, že
zpěvák Petr Vrána Taraba
také upoutal publikum.
Necelou
hodinu
bavil
uživatele zpěvem krásných
písní. Pánové (zaměstnanci)
nám okolo půl třetí hodiny
odpolední skáceli májku.

12.

Program
pokračoval
vystoupením taneční skupiny
„Hazard“, shlédnout jsme mohli
mladší i starší děti. Poté nám své
vystoupení předvedl folklórní
soubor „Morava“, který za
doprovodu cimbálu zazpíval a
zatančil. Uživatelé a rodinní
příslušníci si mohli nabídnout pití,
kávu či dezert. Věřím, že se nám
akce povedla a že byli všichni
spokojení.

Děkujeme všem, kteří
nám s přípravou a průběhem akce
pomohli, obzvláště PSS ze
střediska C2, které nazdobily
terasu a staraly se o občerstvení
uživatelů, Bc. Karolíně Švajdové,
která se pečlivě starala o naše
vystupující, Mgr. Lukáši Bražinovi,
který vše poctivě dokumentoval,
Bc. Anně Fischerové za pomoc
v průběhu akce a pánům za
pokácení májky.

Mgr. Šárka Menšíková, Jana Neoralová DiS.
středisko C2
13.

Květen, láska, jídlo

Máj je lásky čas. A protože láska prochází žaludkem,
pojali jsme měsíc květen, jako měsíc kulinářský. Společně jsme si
usmažili vaječinu a bramborové placky, a aby toho nebylo málo,
dostali jsme chuť na lívance se šlehačkou, jejichž recept je velice
jednoduchý a rychlý. Nebojte se, nebylo to všechno v jeden den .
Kromě toho pro nás pracovníci ze střediska B2 připravili
procházku po Bělském lese, trénování paměti, bingo, promítání
filmů a v neposlední řadě čtení na pokračování – Gabra a Málinka.
Prostě, o zábavu máme postaráno! 

Hana Misiačková,
klientka střediska B2
14.

PLÁNOVANÉ AKTIVITY

Plánované aktivity:
Červen 2018

Další aktivity a časy zahájení budou uvedeny v týdenním programu na
nástěnkách Domova Korýtko.
15.

INFORMACE

Nařízení Evropské unie
Global Data Protection Regulation (GDPR)
účinné od 25. května 2018
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.
V souladu s tím 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.
Podrobněji jsou stanoveny povinnosti při zabezpečení
zpracování osobních údajů.

DŮVODY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V DOMOVĚ KORÝTKO
Domov Korýtko, příspěvková organizace získává a zpracovává osobní
údaje uživatelů služeb především z těchto právních důvodů:
 na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí sociální služby
 k naplnění činností dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Na základě souhlasu subjektů nakládá například s fotografiemi
uživatelů.
16.

INFORMACE

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 Ve vztahu k uživatelům služeb pracuje Domov Korýtko zejména
s těmito údaji:
jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, pojišťovna, trvalé
bydliště, aktuální bydliště, kontakty (včetně kontaktů na další osoby
oprávněné jednat za uživatele např. na základě plné moci, opatrovníci),
zdravotní stav, popis nepříznivé sociální situace (důvody, pro které
potřebuje uživatel služby Domova).
 Podle okolností a s ohledem na rozsah poskytovaných služeb se
jedná dále například o:
číslo občanského průkazu, výši, splatnost a způsob výplaty důchodu,
informace o předchozím způsobu života, způsob komunikace, návyky a
rituály.
 Za účelem poskytnutí ošetřovatelské péče zpracovává Domov také:
informace o zdravotním stavu uživatelů.
ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELŮ SLUŽEB V DOMOVĚ
KORÝTKO
Dokumentace uživatelů služeb je vedena v elektronické a fyzické
podobě. V elektronické podobě jsou počítače i programy zajištěny
přístupovými hesly. Fyzicky je dokumentace umístěna u odpovědných
pracovníků v uzamykatelných prostorách (uzamčená skříň,
uzamykatelná kancelář):
 ošetřovatelská dokumentace u všeobecných sester
 sociální dokumentace o průběhu poskytování služby u pracovníků na
patře služby
 sociální dokumentace ve vztahu k úhradám u sociální pracovnice
(agenda, patro)
UŽIVATELÉ SLUŽBY MAJÍ PRÁVO NAHLÉDNOUT DO SVÉ
DOKUMENTACE A BÝT SEZNÁMENI S TÍM, JAKÉ ÚDAJE JSOU O NICH
VEDENY.
Bez souhlasu uživatele služby nesmí do dokumentace nahlédnout jiná
osoba, vyjma zákonem daných kontrolních orgánů.
17.

INFORMACE

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správci a zpracovatelé osobních údajů jsou za určitých podmínek
povinni jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.
Kontaktní údaje pověřence Domova Korýtko, příspěvkové organizace,
pro ochranu osobních údajů jsou:
Mgr. Tomáš Zacha, advokát Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kanceláře
sídlo: Lazarská 1718/3, Praha 1, 110 00
IČO: 271 12 331
ev. č. ČAK: 10038
e-mailová adresa: dpoostrava@konecna-zacha.com
telefonní číslo: 221 990 455

Pokud máte k problematice ochrany osobních údajů dotazy, můžete se
obrátit na vedoucí nebo sociální pracovníky.

Zdroj teoretické části textu:
https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938
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INFORMACE

Kadeřnické a holičské služby
Klienti mají možnost využít dalších kadeřnických a holičských
služeb na svém pokoji bez nutnosti kamkoli docházet. Služba je určena
především klientům imobilním, kteří se nemohou dostavit k paní
kadeřnici do přízemí Domova Korýtko.

CENÍK SLUŽEB
Stříhání pánské

60 Kč

S říhání dámské

60 – 70 Kč

Barvení

150 – 190 Kč

Trvalá ondulace

120 – 150 Kč

Úprava obočí / barvení

30 – 50 Kč

Holení (ošetření po holení)

40 – 50 Kč

Objednávky hlaste zaměstnancům střediska.
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ROZHOVOR

Marie Bergerová
Jak už jsme vám v úvodníku tohoto Zpravodaje prozradili,
dne 29.5.2018 oslavila své 102. narozeniny nejstarší klientka Domova
Korýtko, paní Marie Bergerová. K této příležitosti jsem klientku pozvala
do vzpomínkové místnosti v Domově a učinila s ní krátký rozhovor z
otázek, které připravil šéfredaktor Zpravodaje. Na závěr jsme si pořídily
společnou fotografii na památku.
Tímto paní Bergerové děkuji za její čas a do dalšího roku
přejeme hodně zdraví a úsměvů, kterými paní Marie nešetří.

 Vážená paní Bergerová, letos se dožíváte skutečně požehnaného
věku. Můžete nám prozradit, jak se dožít 102 let?
Nikdy jsem nekouřila a jen příležitostně jsem si dala vínečko. Měla jsem
spoustu pohybu. Chodila jsem do Sokola, a do školy a do práce jsem
chodila kilometry pěšky. Bydleli jsme v chaloupce ve vesničce
Radechová v okrese Náchod, tam jsem byla pořád pořád venku, starali
jsme se o zvířata. Dodnes se procházím, teď už však s chodítkem. Byla
jsem vždy klidné povahy, radovala jsem se z maličkostí, nerozčilovala
jsem se a myslela jsem pozitivně. Taky jsem byla vždy usměvavý člověk.
No a měla jsem pouze jediného muže, kterého jsem milovala - svého
manžela.
 Kdo pro Vás v životě nejvíc znamenal?
Byl to právě můj manžel. Zemřel, když mi bylo 52 let. Byla jsem s ním
moc šťastná.
 Ve kterém období Vašeho života jste se cítila nejlépe?
Když mi manžel zemřel, byla jsem sama. Po několika letech jsem se
odstěhovala do Ostravy za dcerou. Na toto období moc ráda
vzpomínám.
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ROZHOVOR

 Jaké zaměstnání jste vykonávala Vy a Vaši rodiče?
Jsem vyučená švadlena a dlouho jsem se jako švadlena živila. Tatínek byl
vedoucím jídelny v Náchodě a maminka pracovala v továrně na látky.
 Jaké jste měla zájmy?
Pletla jsem a háčkovala. Ráda jsem chodila na zábavy, kde jsem
tancovala. Bratr hrál na housle a já jsem zpívala. Taky jsem hodně četla.
Přečetla jsem sérii knih Jalna, to se mi líbilo.
 Jak jste spokojená v Domově Korýtko?
Jsem tady moc spokojená. Mám vše, co potřebuji.
 Sledujete televizi?
Ano, na televizi se dívám. Používám sluchátka.
 Co si nejraději kupujete v kantýně?
Do kantýny nechodím. Každý den mám vše, co potřebuji. A něco
dobrého mi vždy donese rodina  .
 Čtete Zpravodaj Korýtko?
Bohužel nečtu, už špatně vidím.
 Jak udržujete kontakty se svými blízkými?
Telefon nepoužívám, velmi špatně slyším. Dopisy také nepíši, protože už
i špatně vidím. Takže s blízkými máme vždy jen osobní kontakt. Chodí za
mnou na návštěvy. A nedávno jsme spolu byli na rodinném výletě.
Žila jsem v době, kdy jsme neměli žádný telefon, žádnou televizi. Hodně
jsme se navštěvovali s rodinou a známými.
 Co si myslíte o dnešních mladých lidech?
Dnes už se s nimi nesetkávám. Ale co pamatuji, nejsou tolik slušní, jako
kdysi. Moc si věcí neváží. Ale je to asi dobou.
 Co byste vzkázala mladším?
Ať si žijí po svém  .
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Jana Rybářová a Mgr. Petr Chlebovský,
redakční tým

ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO

Neuvěřitelné příběhy o přežití za 2. světové války
5. 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.
Nyní přinášíme poslední dva příběhy ze série Neuvěřitelných
příběhů o přežití za 2. světové války. Doufáme, že se Vám příběhy líbily a
zanechaly ve Vás alespoň kapičku naděje pro případ těžkých chvil.
1. Americký zajatec ukradl nacistické letadlo a letěl s nim do
Holandska
Bob Hoover se stal těsně před koncem druhé světové války
německým zajatcem. Svůj boj však nevzdával a rozhodl se utéct. Když
jednou spatřil německou stíhačku bez dozoru, okamžitě se chopil
příležitosti a stíhačku ukradl. Když byl ve vzduchu, uvědomil si, jak
duševně nemocný byl jeho plán. Měl v úmyslu letět do Holandska, ale
uvědomil si, že když si tam všimnou hákového kříže na křídlech,
bezpochyby ho sestřelí.
Naštěstí dříve spatřil otevřené pole zemědělce, a tak na něm
přistál. Holandští zemědělci se na něj vydali s vidlemi v domnění, že byl
sestřelen nacistický pilot. Hoover se na ně snažil křičet, ale oni nemohli
porozumět. Zdálo se, že je jeho život u konce, když přijel britský
armádní náklaďák. Britští vojáci holandským zemědělcům vše přeložili a
ti Hoovera pustili domů.
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2. Voják s jednou nohou přežil 9 týdnů v horách
Když loď Jana Baalsruda napadli Němci, on a jeho posádka
okamžitě pochopili, že nemohou vyhrát. Muži odpálili granát a skočili
přes palubu. Baalsrud doplaval ke břehu a sledoval, jako jeho posádku
zajali němečtí vojáci. Když si přišli i pro něj, Baalsrud dva z nich zastřelil
a utekl do hor. Byl mokrý a chyběla mu bota.
Za devět týdnů, co cestoval, si musel uříznout prst, aby
zabránil šíření gangrény. Během své strastiplné cesty byl zasažen lavinou
Přesto se ze sněhu vykopal a došel až do vesnice, odkud ho živého
přenesli do bezpečí.

Čerpáno z:
https://ifenomen.cz/zajimavosti/10-neuveritelnych-pribehu-o-preziti-z-2-svetove-valky

23.

KVÍZ

Spojování
Pokuste se k vlastním jménům uvedeným v levém sloupci
správně přiřadit podstatné jméno z pravého sloupce .

1. Hippokratova

A. cena

2. Ikarův

B. Hronov

3. Záhořovo

C. vítězství

4. Achillova

D. věž

5. Pyrrhovo

E. číslo

6. Hlávkův

F. pád

7. Archimedův

G. most

8. Davisův

H. zákon

9. Ludolfovo

I.

lože

10. Nobelova

J.

pata

11. Jiráskův

K. pohár

12. Eiffelova

L.

13. Noemova

M. přísaha

14. Jobova

N. archa

zvěst

Jana Rybářová
( Řešení najdete na poslední
straně tohoto Zpravodaje. )
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ZAJÍMAVOSTI

10 zajímavostí o češtině
Nářečí českého jazyka lze rozdělit do čtyř skupin, a každou skupinu do
čtyř podskupin. Existuje tak přibližně 16 nářečí češtiny.
Čeština vznikla koncem 1. tisíciletí ze západního nářečí praslovanštiny.
Spousta slov natolik zdomácněla, že už ani netušíme, že jsou původně
odjinud. Například slovo koule pochází z germánštiny a slovo kalhoty
pochází z italštiny.
Několik slov se dostalo i z češtiny do angličtiny: dollar, pistol, polka a
robot.
Slova: čapka, jogurt, klobouk a tasemnice do češtiny vpadla z turečtiny.
Čeština přejímá slova tradičně ze států, které definují danou oblast. Z
francouzštiny tedy prosakují slova o módě (baret, blůza, manžeta). Z
italštiny k nám dozvonila slova jako forte, piano, soprán a další hudební
označení. Z oblasti kultury a vědy čeština převzala slova z řečtiny.
První dochovaný česky psaný dokument pochází z roku 1057.
Češtinou hovoří na celém světě asi 13 milionů lidí, z toho jich 10 milionů
žije v České republice.

Na území Banátu (rozprostírající se na západní části Srbska a části
Rumunska) se mluví odnoží češtiny, které se říká Banátská čeština.
Vznikla z dialektů od kolonistů z Čech z 19. století.
Tisíc nejběžnějších slov a frází pokrývá 65 % textu.

Čerpáno z:
http://chi.cz/zajimave/zajimavosti-o-cestine
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HISTORIE A SOUČASNOST

Dolní Vítkovice tehdy a dnes – 1. část
Na přelomu roku uběhlo 10 let od chvíle, kdy se začala
realizovat myšlenka a vize proměny chátrajícího industriálního areálu
v jednu z nejnavštěvovanějších turistických lokalit v celé zemi. Přinášíme
vám prvních pár fotografií z Dolních Vítkovic. Líbí se vám proměna?

Areál tehdy

Areál dnes

Ateliéry tehdy

Ateliéry dnes

Čerpáno z:
https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/tehdy-a-dnespodivejte-se-jak-se-zmenily-dolni-vitkovice-20180430.html
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PUTOVÁNÍ PO ČESKU

Moravská gobelínová manufaktura

Moravská gobelínová manufaktura se nachází ve Valašském
Meziříčí. Již více než sto let se věnuje ručnímu tkaní klasických gobelínů,
originálních koberců a uměleckých tapiserií. V nabídce jsou kurzy, kde si
vyzkoušíte kompletní realizaci vlastního koberce.

Moravská gobelínová
manufaktura

Moravská gobelínová manufaktura je jediná dílna svého
druhu na Moravě a ve Slezsku. Při prohlídce si lze prohlédnout
historické, ale dodnes funkční tkalcovské vybavení a díla ze současné i
starší tvorby manufaktury.
Nedávno byla ve výstavních prostorách otevřena
Schlattauerova kavárnička, pojmenovaná po zakladateli manufaktury,
kde si mohou návštěvníci v klidu posedět a shlédnout mj. dobové
týdeníky o Valašsku. Gobelínka vyráběla od roku 1898 v nedaleké obci
Zašová, o deset let později ji její zakladatel Rudolf Schlattauer převedl
do Meziříčí.
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Mezi nejslavnější díla gobelínky patří opona Národního
divadla v Praze. Umění tkaní gobelínů si návštěvníci mohou i vyzkoušet.
Při exkurzi mají návštěvníci možnost prohlédnout si tkalcovské
vybavení z přelomu 19. a 20. století (tkalcovské stavy, postřihovačku,
přadenovačku, skačku), na kterém dodnes pracují zkušené tkadleny a
vazačky. Seznámí se s prací v gobelínové, kobercové i restaurátorské
dílně. V prostorách dílen i galerie MGM jsou instalována díla ze
současné tvorby manufaktury i gobelíny vzniklé v těchto dílnách v
období
před
druhou
světovou
válkou.

Gobelínová dílna přiblíží návštěvníkům jak pracně vzniká
klasický gobelín technikou, která se nemění již více než 2000 let. Dozví
se zde, co je to pauza, proč je možno vidět gobelín teprve až když je celý
hotový a k čemu slouží při tkaní gobelínů vidlička. V kobercové dílně je
možno vidět, jak se řeže barvená vlna než z ní může začít vznikat
koberec, jakým způsobem se váží kobercové uzlíky, k čemu slouží člunek
a jak se přenáší vzor z výtvarného návrhu do právě vznikající ručně
vázané tapiserie. Výjimečná je příležitost sledovat při práci odborné
restaurátorky, které se s nesmírnou pečlivostí a zručností podílejí na
zachování
historických
gobelínů
dalším
generacím.

Účastníci týdenního kurzu budou mít příležitost seznámit se
v rámci podrobné prohlídky manufaktury se všemi tkalcovskými
technikami, jimiž se v dílnách pracuje. Jádrem kurzu je kompletní
realizace vlastního koberce, od zakládání plátnové vazby až po
dokončovací práce jako zapošívání a napařování.
Čerpáno z:
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Exkurze-i-kurzytkani-v-Moravske-gobelinove-manufa.aspx#
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K ZAMYŠLENÍ

Myšlenky

29.

Jana Rybářová
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Starší bratr televize
18. května 2018 oslavil český rozhlas 95. narozeniny. První
vysílání se konalo tento den ve 20:15 hodin v Praze-Kbelích ze
zapůjčeného skautského stanu. Začala se nová kapitola
československých médií. Do té doby byly k dispozici pouze gramofonové
desky a noviny, také knihy.

Rozhlas znamenal průlom do dosavadní mediální praxe.
Otevřely se možnosti okamžitého zpravodajství, přímých přenosů atd.
Dnes je rozhlas nedílnou součástí našeho života.

Mgr. Petr Chlebovský,
šéfredaktor
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Báseň stařenky

Poslyšte, sestro, když na mě hledíte,
řekněte, koho to před sebou vidíte.
Ach ano, je to jen ubohá stařena
s divnýma očima a napůl šílená.
Odpověď nedává, jídlo jí padá,
nevnímá, když po ní něco se žádá,
o světě neví, jen přidělává práci,
boty a punčochy napořád ztrácí.
Někdy je svéhlavá, jindy se umí chovat,
už potřebuje však krmit a přebalovat.
Tohleto vidíte? Tohle si myslíte?
Sestřičko, vždyť o mně vůbec nic nevíte.
Budu vám vyprávět, kým vším jsem bývala,
než jsem se bezmocná až sem k vám dostala.
Miláčkem rodičů, děvčátkem, tak sotva deset let
s bratry a sestrami slád život jako med.
Šestnáctiletou kráskou, plující v oblacích,
dychtivou prvních lásek a pořád samý smích.
V dvaceti nevěstou se srdcem bušícím,
co skládala svůj slib za bílou kyticí.
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A když mi bylo pár let po dvaceti,
já chtěla šťastný domov pro své děti,
Pak přešla třicítka a pouta lásky dětí,
jak rostly, už mohli jsme uzlovat popaměti.
A je mi čtyřicet, synové odchází,
jenom můj věrný muž pořád mě provází.
Padesátka přišla, ale s ní další malí,
co u mě na klíně si jak ti první hráli.
Však začala doba zlá, můj manžel zesnul v Pánu,
mám z budoucnosti strach, někdo mi zavřel bránu.
Život jde dál, mé děti mají vrásky
a já jen vzpomínám na ně a na dny lásky.
Příroda krutá je, i když byl život krásný,
na stará kolena nadělá z nás všech blázny.
Tělo mi neslouží, s grácií už je ámen,
kde srdce tlouklo dřív, dnes cítím jenom kámen.
Však vprostřed zkázy té mladičká dívka žije
a srdce jí, byť hořce, tam uvnitř pořád bije.
Vzpomíná na radost, na žal, co rozechvívá,
vždyť pořád miluje a nepřestala býti živá.

Málo bylo těch let a netáhla se líně,
já smířila se s tím, že všechno jednou mine.
Otevřete oči, sestřičko, teď, když to všechno víte,
neuvidíte seschlou stařenu... Teď už MĚ uvidíte!

Čerpáno z:
https://www.i60.cz/clanek/detail/15440/basen-starenky
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ZDRAVÍ

Vejce jsou zdravá!!!
V minulosti odborníci před
nadměrnou konzumací vajec varovali.
Tvrdili, že mohou negativně působit na
hladinu cholesterolu v krvi a
způsobovat tak závažné obtíže, jako
jsou srdeční onemocnění a kolapsy.
Poslední publikovaná studie ale zjistila,
že každodenní konzumace vejce snižuje
riziko kardiovaskulárních onemocnění.
Studie se účastnilo 400 000 dospělých osob v Číně, které
podle různých časových harmonogramů pojídali vejce. Někteří denně,
jiní méně často nebo téměř vůbec. Výsledek výzkumu ukázal, že
každodenní jedlíci vajec měli o 18 procent nižší riziko úmrtí na
kardiovaskulární onemocnění, tedy například na srdeční infarkty a
mrtvice, ve srovnání s dospělými, kteří se vejcím vyhnuli úplně.
Podle časopisu Heart, v němž byla studie zveřejněna,
kardiovaskulární onemocnění zahrnuje například srdeční selhání,
arytmie a problémy se srdeční chlopní. Těmto problémům přispívá
zvýšený krevní tlak, nadměrná zátěž, obezita a zvýšená hladina krevního
cukru. A právě proti těmto rizikovým faktorům by vejce mohla sloužit
jako lék.
Účastníci, kteří jedli jedno vejce denně, měli o 26 procent
nižší riziko výskytu hemoragické mrtvice. Denní konzumace vajec také
snížila o 12 procent riziko ischemické choroby srdeční. Na základě
výsledků je Canqing Yu (spoluautor studie) přesvědčen, že konzumace
vajec v rozumném množství může snížit výskyt kardiovaskulárních
onemocnění, zejména hemoragické mrtvice. Tento výzkum je zdaleka
tím největším, který se této problematice věnuje.

Čerpáno z:
https://globe24.cz/revue/56487-jak-pusobi-vejce-na-lidsketelo-vedci-se-dlouho-mylili-pravda-se-ukazala-az-ted
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