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Vážení čtenáři a příznivci Zpravodaje Korýtko!

Mgr. Petr Chlebovský, šéfredaktor

Máme tu květen čili máj - měsíc lásky. Jsme pravda trošku
starší, tu lásku máme dávno za sebou, alespoň v té podobě
jak jsme ji prožívali v mládí. Vzpomínáme na ni buďto rádi
a nebo s bolestí, nebyla-li naše láska zrovna šťastná. Kvete
prý v každém věku, takže není vyloučeno, že ji prožíváte
právě teď.
Máj ovšem není pouze o lásce. V květnu máme různá
výročí a svátky. 1. května jsme slavili svátek práce, mnozí
z nás pamatují na májové průvody za komunistického
režimu. 1. května 1953 začala v Československu vysílat
československá televize a konečně 8. května jsme slavili
konec 2. světové války.
V květnu se příroda probouzí definitivně do plného jara.
Přeji Vám vážení čtenáři jarní sluníčko a mnoho radosti.

ÚVODEM



9. 4. 2019
Divadelní představení tři židle

Z DOMOVA KORÝTKO

V dopoledních hodinách 9. 4. 2019 se v Domově Korýtko konalo
pro zaměstnance domova divadelní představení Tři židle. Bylo to
vlastně školení formou divadelního přestavení. Toto divadelní
představení je inspirované skutečnými lidmi a příběhy, nemocí
demencí Alzheimerova typu.

Představení mapuje jednotlivé fáze demence Alzheimerova typu
prostředky fyzického a objektového divadla za rovnocenného
partnerství s živou hudbou (Hearn Gadbois). Troufám si říct, že
toto představení bylo pro zaměstnance velkým emocionálním
zážitkem.

Šárka Menšíková
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Mistrovství světa v ledním hokeji  
10.5.-26.5.2019

Z DOMOVA KORÝTKO

Začíná 83. Mistrovství světa v ledním hokeji, tentokrát na
Slovensku v Bratislavě a Košicích. První utkání našeho týmu je v
pátek 10.5.2019 ve 20.15 hod. a hrajeme se Švédy, které jsme v
posledním přípravném zápase porazili.

Pro fanoušky Domova Korýtko jsme připravili fanouškovskou
zónu, kde bude možnost shlédnout hokej na TV, také budeme
soutěžit o ceny v tipech na výsledky a budou zde k dispozici
aktuální soupisky týmů, tabulky a zajímavosti. „Fanzóna“ je
umístěna vedle bistra.

Přijďte fandit hokeji, letos už to musí „cinknout“ .

ČEŠI DO TOHO!!!

Věra Machulová
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9. 4. 2019
Cvičení s overballem pro seniory

Z DOMOVA KORÝTKO

9. 4. 2019 začalo cvičení s Věrkou, na které se můžete těšit každé
úterý od 14.00 hodin v kulturní místnosti Domova Korýtko.
Cvičení probíhá pod vedením zkušené lektorky paní Věry
Ulmannové, kterou někteří z vás určitě znáte. Cvičení je zdarma
pro vás i pro vaše rodinné příslušníky, blízké či známé.

Cvičení s pružným míčkem, tzv. overballem, je jednou
z nejbezpečnějších forem protahování ztuhlých svalů a posilování.
Není fyzicky náročné a nezatěžuje klouby jako jiná cvičení se
zátěží. Při pravidelném cvičení s touto pomůckou lze dosáhnout
aktivace svalů a snížení obtíží.

S overballem můžeme provádět řadu účinných nenáročných cviků.
Tento mini fitball je vyroben z měkké PVC a používá se ne zcela
nahuštěný. Jeho povrch je neklouzavý a proto bezpečný.

Šárka Menšíková

Cvičení je hrazeno z Programu na podporu zdravého stárnutí
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, projektu Cvičením ke
zdraví.
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Velikonoce na C2
9. 4. 2019 – Výroba velikonočních zajíců

Z DOMOVA KORÝTKO

I když jsme Velikonoce oslavili již v dubnu, ráda bych se k nim ještě
vrátila. I na oddělení C2 jsme se chystaly na Velikonoce. Nejprve
jsme se pustily do výroby velikonočních zajíců ve společenské
místnosti, přidaly se k nám i dvě uživatelky z oddělení B2.
Vyráběly jsme zajíce z dřevěných koleček, které jsme různě
dozdobily, různá hnízda z proutí nazdobená skořápkami z vajíček.
Nakonec jsme se pustily do výroby velkého velikonočního zajíce ze
sena. Napřed se musely vyrobit koule z novinového papíru, což
pro naše uživatelky nebyl žádný problém, pak se postupně koule
obalovaly senem a omotávaly drátkem, což byla náročná práce,
zajíce bylo třeba také dozdobit a naaranžovat do proskleného
výklenku vedle schodiště při vstupu na patro C2.

Šárka Menšíková
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Návštěva mateřské školy Ignáta Herrmanna
11. 4. 2019

Z DOMOVA KORÝTKO

Využili jsme pozvání paní učitelky z mateřské školy Ignáta
Herrmanna v Ostravě – Hrabůvce a ve čtvrtek 11. 4. 2019 jsme se
vypravili za dětmi naším Fordem. Na uvítanou nám paní učitelky
nabídly kávu či čaj a makový závin. Děti byly opět skvělé, měly
nachystané pásmo písniček a básniček. Rovněž vyrobily
velikonoční přáníčka, která předaly našim uživatelům, každý z nás
si také odnesl věneček z proutí na dveře, velikonoční vajíčko či
velikonočního zajíčka vyrobeného z papíru.

Šárka Menšíková
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Velikonoce na C2
11. 4. 2019 Pečení velikonočního cukroví

Z DOMOVA KORÝTKO

Příprava na Velikonoce pokračovala pečením velikonočního
cukroví. Za pomocí šikovných praktikantek Veroniky a Brigity jsme
se pustily do pečení velkých vajíček z perníku, které si uživatelky
samy nazdobily polevou, upekly jsme také malá perníková vajíčka
a vykrajovaly různé velikonoční motivy. Rovněž jsme upekly
linecké cukroví, které si uživatelky samy spojily marmeládou.

Šárka Menšíková
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Velikonoce na C2
12. 4. 2019 Zdobení vajíček

Z DOMOVA KORÝTKO

Další naší aktivitou bylo zdobení velikonočních vajíček a výroba
velikonočních věnců na dveře. Nejdříve jsme si podle velké formy
vajíčka na vykrajování obkreslily na papír vajíčko, které uživatelky
vystřihly a namalovaly temperovými barvami. Práce jim šla pěkně
od ruky a samy si pak vajíčka nalepily na prosklené vstupní dveře
na patro C2. Tím však jejich práce neskončila, rovněž si různými
způsoby nazdobily vyfouknutá vajíčka. Někdo si je namaloval
barvou, někdo nalepil peříčka či ozdobné kamínky, prostě fantazii
se meze nekladly a rozhodně materiálu na tvoření bylo dost.
Nakonec jsme zasely osení, které nám do Velikonoc krásně
vyrostlo, a zapíchly jsme do něj nazdobená vajíčka a tím si
vytvořily krásnou výzdobu stolu a celé společenské místnosti.
Nakonec jsme vyrobily velikonoční věnce, kterými jsme si také
vyzdobily vstupní dveře na patro. Věnečky jsme vyrobily velice
jednoduše, a to tak, že jsme polystyrénová kolečka omotaly
stužkou, dozdobily skořápky, kamínky a vším možným, co nás
zrovna napadlo.

Šárka Menšíková
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Mouka, droždí, mléko, cukr, olej… co, že to bude? Od brzkého
rána pracovala pilně na kynutých těstech vrchní pekařka
a vedoucí patra C1 p. Renáta Augustínová. Vše muselo být
nachystáno než dorazí pomocníci z řad uživatelů a pracovníků.

Zatímco několik várek s těstem postupně kynulo v hrncích ve
stylu „hrnečku vař“, na patře C1 se už začalo s výrobou jidášů,
frgálů, plněním a smažením koblížků. Kus práce odvedly dvě
šikovné uživatelky a další je chodili průběžně kontrolovat
a chválit. Všechny výtvory musely být pečlivě střeženy před
mlsnými jazýčky!

Přípravy na Velikonoční zábavu

8.
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Po obědě jsme nachystali kulturní
místnost, přivezli trouby, donesli
potřebné ingredience a očekávali
pomocníky pro výrobu dalších
dobrot. Zájem byl obrovský
a nakonec jsme ještě sháněli
kuchyňské náčiní navíc. Každý si
našel to své a sám nebo s pomocí
pracovníků se zapojil do práce.
Uživatelé krájeli medvědí česnek,
pórky, cibuli, slaninu, strouhali sýr,
cukety, míchali náplně do frgálů,
společně roztahovali těsto na
plech a mnoho dalšího. Vše měla
pod dohledem paní Renáta, a tak
naše snažení došlo ke zdárnému
konci.

9.
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Chtělo to velkou dávku sebeovládání, abychom se do těch
dobrot nepustili! Vyrobené frgály, koblížky, jidáše a slané koláče
si pak všichni vychutnali na Velikonoční zábavě, která se konala
hned druhý den. Děkujeme za pomoc všem snaživým uživatelům
i pracovníkům, bez kterých by to rozhodně nešlo.
Týmová práce se vyplatila, domácí dobroty byly k nezaplacení!

Karolína Švajdová

10.
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Na počest velikonočních svátků proběhla dne 16. dubna ve
vestibulu domova tradiční Velikonoční zábava. Do programu jsme
nově přizvali Trigon band, což je hudební uskupení klientů
Asociace trigon, která se věnuje lidem s duševním onemocněním,
lehkým mentálním postižením nebo kombinovanými formami.
Autorem jejich písní je člen skupiny. Skladby Trigon bandu při
vystoupení byly rytmické se zajímavými texty. Druhým
vystupujícím byl harmonikář pan Švidrnoch se svou kolegyní, kteří
zahráli a zpívali známé písně, ke kterým se uživatelé s chutí
připojili. K občerstvení jsme mohli nabídnout kávu, nealko nápoje
a samozřejmě velikonoční pochoutky připravené samotnými
uživateli předchozí den. Vestibul nám praskal ve švech a my
doufáme, že se uživatelé dobře bavili. Děkuji za pomoc všem
kolegyním a praktikantkám, které s organizací akce pomohly.

Velikonoční zábava

Karolína Švajdová
11.
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Velikonoce na C2
17. 4. 2019 Pečení velikonočních dobrot

Z DOMOVA KORÝTKO

Poslední aktivitou bylo pečení velikonočních dobrot. Upekly jsme
dva beránky, protože docela často pečeme na oddělení, mají již
uživatelky mezi s sebou rozdělenou práci. Někdo odděluje bílky od
žloutků a šlehá sníh (vždy parádně tuhý), někdo váží, někdo šlehá
či míchá. Z listového těsta jsme vykrajovátkem vykrajovaly vajíčka,
které uživatelky potíraly vajíčkem, sypaly solí a kmínem. Pak jsme
upekly dva slané pórkové koláče (inspirace na C1), rovněž
z listového těsta, na kterém byla náplň – pórek, slanina, šlehačka,
vajíčka, strouhaný sýr, strouhaná niva. I tady panovala dělba
práce, někdo krájel pórek, někdo slaninu, velmi namáhavé bylo
strouhání sýru a nivy. Všechny suroviny bylo třeba dát dohromady,
přidat vajíčka a šlehačku, zamíchat a pravidelně rozdělit na dva
plechy, kde už další uživatelka parádně vyválela listové těsto.
Poslední velmi vydařenou dobrotou byl biskupský chlebíček. Letos
jsme se polepšily, protože loni jsme do něj zapomněly dát
nejdůležitější surovinu a to je kandované ovoce, to se nám letos
sešlo a nemusely jsme kupovat. Biskupský chlebíček jsme vylepšily
strouhanou čokoládou, strouhanými ořechy a hrozinkami
obalenými v čokoládě. Vše se nám povedlo, dobře vypadalo a také
chutnalo a vůně se nesla po celé budově C.

Šárka Menšíková
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Velikonoce na C2
17. 4. 2019 Pečení velikonočních dobrot

Z DOMOVA KORÝTKO

Šárka Menšíková
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Křížová cesta

Renáta Augustínová, vedoucí služby C1

Dne 19.4. 2019 jsme se společně sešli abychom si připomněli
ukřižování Ježíše Krista. Krok za krokem procházíme čtrnácti
zastaveními, jak je zaznamenala církevní tradice, zastavujeme
se u jednotlivých události souvisejících s utrpením a smrti
našeho Spasitele.

„ Ježíš nás vykoupil svým křížem“

Tato křížová cesta byla napsána pro ty, kdo cítí potřebu
modlitby za duchovní uzdravení. Každé jednotlivé zastavení
jsme zakončili společnou modlitbou.

Na konci tohoto setkání jsme společně
shlédli křížovou cestu s meditací
kardinála Miloslava Vlka.

14.
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23. 4. 2019
Taneční workshop s Petrem Veletou

Z DOMOVA KORÝTKO

Dne 23. 4. 2019 dopoledne Domov Korýtko navštívil tanečník,
choreograf a taneční terapeut pan Dr. Petr Veleta, M. A., podle
něj „Hudba, pohyb a pozitivní komunikace otevírají dveře do
zapomnění.“ O tom jsme se mohli sami přesvědčit. Na pana
Veletu jsem se moc těšila, protože při pročítání jeho článků jsem
se dozvěděla, že roztančí opravdu každého, což jsme viděli i v naší
kulturní místnosti. Pan Veleta s námi postupně procvičil jednotlivé
části těla, od hlavy až po konečky prstů a pak už se pustil do
tančení. Zatančil s našimi uživateli takové tance jako je polka,
valčík, tango, ale také „kozáček“ či kankán. Na konec jsme
si zatančili polonézu. Všichni se usmívali a skvěle bavili.

Taneční hodiny nám umožnil náš zřizovatel a tím je Statutární
město Ostrava, za což patří velké poděkování. Na pana Veletu se
znovu můžeme těšit 25. června 2019, kdy pro naše zaměstnance
Magistrát města Ostravy zajistil akreditovaný vzdělávací kurz, jeho
součástí budou i naši uživatelé. Pak se s panem Veletou setkáme
ještě dvakrát a to v červenci a v listopadu 2019. V červenci (2. 7.
2019) bychom chtěli uspořádat s panem Veletou letní taneční
zábavu. Máte se na co těšit!

Šárka Menšíková

„Největším úspěchem jsou
rozzářené oči, úsměvy a radost
seniorů, s nimiž se setkávám při
všech našich hodinách. Na chvilku
zapomínají na bolesti, handicap a
problémy a upřímně se baví.“
(Slova pana Velety).
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24. 4. 2019
Kavárna U Lidušky

Z DOMOVA KORÝTKO

Kavárnu U Lidušky proběhla v našem domově již také loni, protože
to byla skvělá akce, rozhodli jsme se, že jí letos zorganizujeme
znovu. Ve středu 24. 4. 2019 v dopoledních hodinách do našeho
domova zavítala paní Ing. Lenka Linková, koordinátorka
projektů Slezské diakonie a koordinátorka tuzemského
dobrovolnictví. Paní Linková dovezla s sebou různé druhy kávy
a čaje, také krásné hrníčky, skleničky a konvičky. Za pomocí
kolegyň a studentek, které jsou u nás na praxi, jsme nachystaly
stoly a ubrusy, které paní Linková vyzdobila vázičkami a světýlky,
připravily jsme drobné občerstvení a také potřeby pro tvoření.
Protože se blížilo Stavění Máje, potřebovali jsme vyrobit výzdobu
terasy. Proto jsme se pustili do stříhání, lepení a vázání výzdoby či
kompletování barevných kytiček a u toho si pochutnávali na
vynikající kávě.

Šárka Menšíková
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26. 4. 2019
Výlet na Floru Olomouc

Z DOMOVA KORÝTKO

Ráno kolem osmé hodiny jsme já a Jana Neoralová spolu se
čtyřmi uživatelkami vyrazily na výstaviště Flora Olomouc. Cesta
novým Fordem trvala přibližně hodinu a probíhala bez komplikací.
To bylo vidět i na spokojených cestujících.

Bála jsem se, že nebudeme mít kde zaparkovat, ale měly jsme
štěstí, kdy se nám podařilo najít místo na parkovišti. Už při
příjezdu jsme viděly dlouho řadu návštěvníků u pokladen, naštěstí
jsme narazily na hodné lidi, kteří nás pustili v řadě přednostně
a tak jsme nemusely stát tu dlouho řadu. Zakoupily vstupné
a mohly jsme se kochat nádherou kolem sebe.

Výstaviště bylo opravdu nádherné. Mohly jsme zde vidět květiny
všech barev, keře, stromy, zahradnické pomůcky ale také se zde
prodávalo občerstvení a různé další věci jako boty, skleníky,
kabelky, čokolády, ubrusy, no prostě vše, na co si jen vzpomenete.

Čtyřicátý ročník mezinárodní květinové výstavy Flora Olomouc,
nesl název Strom života. Hlavní květinová expozice v pavilonu A
zavedla návštěvníky do říše snů a fantazie, ve které se prolnula
krása květin se sklářským uměním. Třpyt a lesk dodalo celé
expozici křišťálové sklo z firmy Preciosa. To vše z návrhu přední
české floristky Kláry Franc Vavříkové, kterou jsme mohly vidět na
vlastní oči, když vázala nádhernou kytici z lučních kvítí.

Uživatelky se občerstvily smaženými bramborovými placky, kávou
či vínem, nakoupily drobné dárečky pro své blízké nebo si koupily
něco pro radost. Unavené, ale plné dojmů si na chvíli odpočinuly
a pak nás už čekala zpáteční cesta do domova, která také proběhla
bez problémů.

Šárka Menšíková
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26. 4. 2019
Výlet na Floru Olomouc

Z DOMOVA KORÝTKO

Šárka Menšíková
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Společné setkání s dětmi z MŠ Šeříková

Z DOMOVA KORÝTKO

V pondělí dne 29. 4. 2019 nás v domově nově navštívily děti
z mateřské školy Šeříkova z Výškovic a pro naše seniory si připravily
společné tvoření. Při příchodu si posedaly vedle uživatelů a ihned
se dali do společného tvoření. Výsledkem společného snažení byly
květiny na papíře. Švitoření dětí a dětský smích vykouzlil úsměv na
nejedné tváři seniora. Děti se na konci společného setkání rozhodly,
že si výkresy nevezmou s sebou na výzdobu školky, ale obdarují jimi
seniory i s vlastnoručními podpisy. Radost v očích uživatelů byla
zjevná. Další společné setkání proběhne v květnu, kdy se za
dětičkami vydáme do jejich školky.

Mgr. Petra Pavelková
19.



Bazální stimulace v Domově Korýtko

Z DOMOVA KORÝTKO

V pondělí dne 29. 4. 2019 v odpoledních hodinách navštívila Domov
Korýtko PhDr. Karolína Maloň Friedlová. Přijela za účelem supervize
– podpory pracovníků, kteří pracují dle konceptu Bazální stimulace.
Navštívila jednotlivá patra, nahlédla do nově zavedené
dokumentace a shlédla videa, prostřednictvím kterých zaměstnanci
zachytili techniky, které používají – například masáž stimulující
dýchání, zklidňující si povzbuzující somatickou stimulaci, kontaktní
dýchání, vestibulární stimulaci, polohování a další.

Domov Korýtko tímto úspěšně naplnil podmínky a stal se
Certifikovaným pracovištěm Bazální stimulace.

Děkujeme všem pracovníkům, kteří koncept uplatňují v praxi.
Budeme dále pokračovat ve vzdělávání pracovníků a jeho
uplatňování v každodenních úkonech péče.

Kristýna Slaná
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30. 4. 2019
Stavění Máje

Z DOMOVA KORÝTKO

Příprava na Stavění Máje probíhala již den předem, kdy uživatelky
na oddělení C2 nazdobily stužkami „májku“, práce jim šla pěkně
od ruky, takže za chvíli měly hotovo.

Bohužel nám nepřálo počasí a „Stavění Máje“ místo na terase
probíhalo ve vestibulu domova, ale myslím si, že i tak se všichni
skvěle bavili. Vestibul jsme vyzdobily dekoracemi, které jsme
vyrobili v „Kavárně U Lidušky“, abychom měli vestibul pěkně
barevný. Po úvodních slovech jsme poprosili pány z údržby, aby
nám „májku“ postavili na terase, sice jsme to z vestibulu neviděli,
ale to nevadí, protože bude na terase celý měsíc, takže budeme
mít možnost si „májku“ prohlédnout.

Na úvod zazpívala jednu píseň zpěvačka Kateřina Kosnovská,
kterou jste již mohli zhlédnout loni na „Stavění Máje“. Poté
vystoupily děti z mateřské školy Ignáta Herrmanna z Ostravy –
Hrabůvky, které měly uvázané šátky jako Ferda mravenec.
Upoutaly publikum krásnými básněmi a písněmi za doprovodu
paní učitelky, která hrála na piano. Na závěr děti předaly
uživatelům přáníčka, které pro ně ve školce samy vyrobily. Před
dalším vystoupením zazpíval zpěvák pan Zdeněk Krásný, kterého
můžete znát z televizní stanice „Šlágr“. Po něm následovalo další
vystoupení a to maminek s malými dětmi, které měly uvázané
v šátku a zatančily s nimi na melodie známých písní. Toto
vystoupení s maminkami natrénovala paní Kateřina Gongalová,
která také publikum popovídala o tomto „Tančení v šátku“. Děti
byly opravdu úžasné, bylo vidět, že se jim tančení líbí a toto
vystoupení vykouzlilo úsměv na rtech všem divákům. Maminkám
patří velké poděkování.
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30. 4. 2019
Stavění Máje

Z DOMOVA KORÝTKO

Akce se také zúčastnily tři zástupkyně společnosti Tesco z Ostravy
Hrabové, protože právě Tesco nám věnovalo na tuto akci
občerstvení v podobě makových a tvarohových koláčů, které
nejen pěkně vypadaly, ale i skvěle chutnaly. Pár slov popovídala
Martina Mindeková - Manažer týmu – služby zákazníkům Tesco,
která popřála divákům krásný den a dobrou zábavu. Za tento
sponzorský dar patří Tescu velké poděkování. Rovněž bych chtěla
poděkovat praktikantce slečně Brigitě Šigutové, která nám tuto
spolupráci zprostředkovala. Ke koláčkům patří samozřejmě dobrá
káva, kterou jsme také divákům nabídly.

Zbytek zábavy již patřil zpěvačce paní Kateřině Kosnovské
a zpěváku Zdenku Krásnému. Diváci si mohli nejen zazpívat, ale
i zatančit, čehož s radostí využili. Mé velké poděkování patří všem,
kteří se podíleli na organizace této akce. Velice si této pomoci
vážím. Již teď se můžeme těšit na „Kácení Máje“, doufejme, že na
terase domova. O programu vás budeme včas informovat.

Šárka Menšíková
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30. 4. 2019
Stavění Máje

Z DOMOVA KORÝTKO

Šárka Menšíková
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Stavění máje

V úterý 30.4 2019 jsme společně s ostatními navštívili
vestibul domova, kde se pro nepřízeň počasí konalo
tradiční „stavění máje“.

Připravený program nás nezklamal. Paní Menšíková
předala překrásnou májku připravenou na C2 k zavěšení
na terasu. Poté nám jako první předvedly děti z MŠ
Ignáta Hermana pásmo písniček, říkadel a tanečků. Děti
rozdaly všem uživatelům drobné dárečky, dostaly
sladkou odměnu a už přitančily maminky se svými
děťátky v šátcích. Maminky tančily do rytmu a miminka
v šátcích ani nemukla, jak se jim to líbilo. Sklidili
zasloužený potlesk. Následovalo malé občerstvení.
O další hudební doprovod se nám postarali zpěváci
Kateřina Kosnovská a Zdeněk Krásný. Kdo chtěl a mohl si
zatančil, ostatní poslouchali písně svého mládí
a pozorovali taneční rej. Po dvouhodinové zábavě jsme se
spokojeně rozcházeli a v duchu si ještě pobrukovali
písničky………

Děkuji za uživatele DZR

Anna Fischerová
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1. 5. 
Svátek práce

VÝZNAMNÁ DATA

Svátek práce byl ustaven v roce 1889, jako vzpomínka na oběti tzv.
Haymarketského masakru z roku 1886. Prvního května tehdy
začali američtí dělníci v Chicagu stávkovat za lepší pracovní
podmínky, především osmihodinovou pracovní dobu.

Poklidné protesty trvaly několik dní, 3. května je poznamenala
střelba policie do stávkujících, při níž zemřelo několik lidí. O den
později při demonstraci na Haymarket square kdosi hodil bombu
mezi policisty, kteří následně znovu zahájili střelbu do dělníků.
Několik lidí zemřelo.

V následném procesu bylo na základě nejasných důkazů
odsouzeno k smrti za odpálení bomby sedm anarchistů.

K uctění snahy dělníků o rovné pracovní podmínky a na památku
všech obětí podali francouzští socialisté ve II. Internacionále
návrh, aby se 1. květen, kdy stávka začala, slavil jako oficiální
Svátek práce.

V českých zemích se poprvé slavil Svátek práce v roce 1890
a oslavy proběhly na Střeleckém ostrově v Praze. Největšího
rozmachu, ale tyto oslavy zažily za vlády KSČ. V této době patřil
svátek práce k vůbec nejdůležitějším.

První květen jako Svátek práce se dodnes oficiálně jako státní
svátek slaví ve většině evropských zemí, ale také například v Číně.
V USA a Kanadě se Labor Day slaví vždy první pondělí v září.
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1. 5. 
Svátek práce

VÝZNAMNÁ DATA

Zcela nepoliticky je 1. květen svázán ještě s jedním svátkem -
oslavou lásky. Pojí se s ním mnohé tradice, například, že by každá
dívka měla být políbena pod rozkvetlým stromem, ideálně třešní.

V ČR se také 1. května staví ve vesnicích májky. Chlapci se vypraví
do lesa, kde uříznou strom a z něj vyrobí májku. Tradice ovšem
velí májku hlídat, protože její poražení chlapci ze sousední vsi je
vnímáno jako velká ostuda.

Májka je symbolem jara a váže se spíše k oslavě ročního období.
Ve světě není tato tradice nijak svázána konkrétně s 1. květnem.

Zdroj: https://tema.novinky.cz/1-kveten

Šárka Menšíková
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Výlet na zámek do Hradce nad Moravicí

UDÁLOSTI Z DOMOVA KORÝTKO

Na první letošní výlet jsme vyrazili 2.5.2019. Zúčastnilo se ho
celkem 21 uživatelů našeho Domova s doprovody z řad
zaměstnanců i osob blízkých.

Měli jsme štěstí na počasí, které nám umožnilo projít se po okolí
a posedět v hospůdkách na terasách. Prohlídka zámku byla velice
zajímavá, dozvěděli jsme se mnoho nového.

Už se těšíme na další krásné výlety.

Šárka Menšíková

Šárka Menšíková

Šárka Meníková

Šárka Menšíková
Věra Machulová
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5. 5. 
Osvobození Ostravy

VÝZNAMNÁ DATA

Ostravská útočná operace 4. ukrajinského frontu probíhala ve
dnech 10. března - 5. května 1945. Operace se od druhé poloviny
března v rámci sovětských vojsk účastnil i 1. čs. armádní sbor
včetně 1. čs. samostatné tankové brigády a od dubna
i 1. čs. smíšená letecká divize. Proti sovětským vojskům stály síly
německé 1. tankové armády.

V první fázi operace ve dnech 10. - 23. března se sovětským
vojskům vzhledem k silné německé obraně podařilo postoupit
pouze o několik kilometrů. Vzhledem k úspěšnému postupu vojsk
1. ukrajinského frontu v Hornoslezské operaci bylo rozhodnuto
o přenesení těžiště hlavního útoku severněji až k hranici obou
frontů. Hlavní útok, kterým měla být Ostrava obchvácena ze
severu, měla vést 38. armáda. Pomocný útok na karvinském
směru vedla 1. gardová armáda. Během druhé fáze operace se po
těžkých bojích podařilo vytvořit předpoklady pro obklíčení a
zničení německých vojsk na severní Moravě.
Finální fáze operace zahájená 15. dubna. Němci v obraně využívali
i staré čs. předválečné opevnění. Dne 22. dubna byla obsazena
Opava a 26. dubna byl zahájen rozhodující útok na Moravskou
Ostravu. V odpoledních hodinách 30. dubna 1945 tanky
1. čs. tankové brigády se sovětskými vojsky pronikly do středu
města Ostravy.

Do večera tohoto dne byla Moravská Ostrava osvobozena. Mezi
1.-5. květnem pak byly osvobozeny Slezská Ostrava, Orlová,
Karviná, Třinec, Český Těšín, Frýdek-Místek.
Sovětské ztráty během celé dvouměsíční operace byly podle
oficiálních ruských údajů 23 964 padlých
a 88 657 zraněných.

Zdroj: https://www.fronta.cz/fotogalerie/osvobozeni-ostravy

Šárka Menšíková
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8. 5. 
Den vítězství

VÝZNAMNÁ DATA

8. května se v České republice slaví především Den vítězství/Den
osvobození. Každý ví, že toto datum bylo prohlášeno za státní
svátek a je tedy dnem pracovního klidu.

Méně už je známý fakt, že několikrát v historii se vedly bouřlivé
diskuze o tom, kdy by se měl tento svátek slavit a jak by měl být
formulován.

8. května 1945 byla podepsána úplná a bezpodmínečná
kapitulace Německa, a proto se tento den považuje za konec
druhé světové války. Ta vstoupila v platnost 8. 5. ve 23:01 hodin
středoevropského času, což odpovídá první minutě 9. května času
moskevského. Z toho jednoduchého důvodu na západě probíhaly
oslavy 8. května a v Sovětském svazu 9. května.

V Československu se několik let nemohli politici rozhodnout, jaké
datum státního svátku zvolit. V úvahu připadal také 5. květen –
den, kdy začalo Pražské povstání. Teprve v roce 1951 se poslanci
dohodli, že se bude slavit 9. květen – Den osvobození
Československa Sovětskou armádou.

Po sametové revoluci, ještě dřív, než proběhly první demokratické
volby, vznikla potřeba vyřešit státní svátky. V této době získal
svátek jiný název – Den osvobození od fašismu, aby v něm byli
obsaženi všichni osvoboditelé.
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8. 5. 
Den vítězství

VÝZNAMNÁ DATA

Již v roce 1990 vystoupil tehdy poslanec Miloš Zeman s návrhem,
aby bylo datum svátku přesunuto na 8. května. Oficiální historici
obhajovali názor, že obě data jsou legitimní, neboť jde o záležitost
časového posunu, nicméně napodruhé a po bouřlivé diskuzi tento
návrh prošel. 8. květen se stal státním svátkem s názvem Den
osvobození od fašismu. V průběhu dalších let došlo ještě k dalším
změnám tohoto svátku. V roce 2000 byl jeho název zkrácen na
Den osvobození a v roce 2004 změněn na Den vítězství, což měl
být psychologický tah na základě názoru, že je lepší se cítit
vítězem než osvobozeným.

Vzpomínkový den na ty, kteří ztratili svůj život během druhé 
světové války. Vyhlášen organizací OSN. 

Zdroj. http://svatky.centrum.cz/clanek/8-kveten-den-vitezstvi/9/

Šárka Menšíková
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Vzpomínání na staré časy

K ZAMYŠLENÍ

Možná, vážení senioři, že tak jenom sedíte ve svém pokoji nebo
v kavárně a vzpomínáte na staré dobré časy. Když jste museli projít
druhou světovou válkou, následně komunistickým režimem, tak
přeci jenom na těch časech něco bylo. Byli jsme mladí, převážně
soběstační, plni života... Vychovali jsme své děti, měli jsme své
koníčky a svou práci. Tak jsme měli pro co žít. Po nějaké době jsme
zestárli, mnozí ztratili svou soběstačnost a skočili jsme v domově
pro seniory.

Zde je důležité neztrácet kontakty se svými blízkými a zabývat se
tím, nač jsme v produktivním životě neměli čas. Mládí - to byl také
život plný stresů a zápasem s nedostatkem času. Teď máme
najednou možnost uspořádat si život podle svého, odpadla nám
spousta starostí.

Vážení senioři, využijte této příležitosti a snažte se svůj život nadále
naplňovat krásou a pohodou.

Petr Chlebovský, šéfredaktor
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Řeholní sestra

Milí uživatelé a pracovníci našeho Domova. Jistě jste zaznamenali,
že nás pravidelně navštěvuje řeholní sestra. Určitě byste se rádi
dozvěděli něco více o jejím poslání a jejím běžném životě, proto
jsem požádala sestru Františku o krátký rozhovor.

V civilním životě se jmenuje Martina Kroupová, jako řeholní
sestra má jméno Marie Františka, které si vybrala sama - dle
patrona ekologů čímž je sv. František. Její počátek řeholnického
života byl v Krnově, což sama považuje za svou srdcovou
záležitost, působila také v Praze, v Polsku. V Ostravě bude již rok.
Za rodinou, která je daleko, se dostane 1 až 2x ročně. Dobu
Velikonočních svátků strávila mezi sestrami v Zábřehu. Její
oblíbený kostel je Na Nebevzetí v Mariánských horách. Moc se jí
líbí oblast Staré Bělé, kde již jdou vidět v dálce Beskydy, které jí
připomínají její rodné místo.

Vystudovala SOŠ strojní průmyslovku a poté studovala teologii na
vysoké škole v Českých Budějovicích. Je rodačka ze Sušice.
Pochází z katolické rodiny, má jednoho bratra a tři sestry. Jak
uvádí, maminka tušila, že se z ní stane řeholní sestra asi dříve, než
to věděla ona sama.

Pracuje pod vedením otce Vítězslava Řehulky, kterého obdivuje za
svůj um jednat s lidmi, je otevřený, vstřícný, hodný k malým
dětem.

Působí v kostele svatého ducha, jako pastorační asistentka –
navštěvuje uživatele v domově na Čujkovové ulici, v domově
Sluníčko, Na Výminku, Zlaté slunce. V našem domově, poskytuje
duchovní péči, společně se modlí, podává svaté přijímání. K lidem
je milá, často si povídají i o běžných věcech. Svaté přijímání je
možné podat po zpovědi, tu musí člověk absolvovat 1x ročně

LIDÉ V DOMOVĚ
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Řeholní sestra

Řeholní sestra má bydliště ve Starém Zábřehu, kde bydlí společně
šest řeholních sester. V jejich obydlí je kaple, kdy den začíná
modlitbou. Pokoj má každá sestra samostatně. Ostatní řeholní
sestry navštěvují hospic sv. Lukáše a dvě se starají o Biskupa
Františka Lobkowice, který bydlí na farnosti poblíž centra Ostravy
u kostela sv. Václava, kde má na starost katedrálu Božského
spasitele. Zde slaví 2. února den setkání s biskupem, den
zasvěceného života. Mají společnou mši, přednášky a oběd.
Než se žena stane řeholní sestrou má dlouhou cestu – znamená to
- 7 let je farmace, což je hledání sebe sama, pochopit cestu víry,
být si jistá svou cestou a láskou k Bohu. Po tomto období nastane
obřad, který se nazývá Věčný slib – kdy žena slibuje, tak jako
v manželství lásku Bohu, v chudobě, čistotu, poslušnost, tato
sláva se probíhá v kostele před biskupem - žena dostane zlatý
prstýnek, stejně, jako zásnubní.
Oblečení, které řeholní sestra nosí se jmenuje hábit, celkem mají
sestry tři hábity tj. černý – slavnostní, na mši a svátky, dále šedivý
a bílý který je pracovní oděv.
Medailonek, který nosí na krku, mají všechny řeholní sestry na
jedné straně je svatá Alžběta patronka řádu a z druhé strany
Panna Maria. Jejich poslání vychází z řádu Kongregace sester
svaté Alžběty – jde o sociální záměr, péče o chudé a nemocné
v jejich vlastních domech. Vznikl koncem 19. století.
Řeholní sestra by ráda poděkovala všem za vstřícnost. Uvádí, že je
personál šikovný a hodný, cítí zde dobrou spolupráci. Dále děkuje
za svou farnost i ji samotnou.

Jana Neoralová, DiS.

LIDÉ V DOMOVĚ
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Duchovní podpora

Františka Kroupová

Vítězslav Řehulka

LIDÉ V DOMOVĚ
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Šupinatý úlovek

LIDÉ V DOMOVĚ

O poslední dubnové sobotě dne 27. 4. 2019 se naše zdravotní
sestřička – koordinátorka zdravotní péče Domova se zvláštním
režimem, paní Marcela Soudková, zúčastnila rybářských závodů na
Rybníku Talian v Ostravě - Svinově. V soutěžní kategorii o vylovení
nejtěžší ryby se jí po náročném boji poštěstilo z rybníka vylovit
skvost málo vídaný, a to kapra obecného o váze 17.4 kilogramů.
Všechny zástupce mužského pohlaví z řad rybářů tímto výkonem
hravě strčila do kapsy.

Marci, gratulujeme a do dní budoucích přejeme Tobě i všem

rybářům Petrův zdar!

Mgr. Lenka Knotková
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Charitativní sbírka pro DC Adra

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
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Poděkování za sběr víček

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Poděkování

Děkujeme zaměstnancům, uživatelům a rodinným příslušníkům za
obětavou činnost při sběru víček z plastových lahví.

Podařilo se vám nasbírat 62kg HDPE 

(vysokohustotního polyethylenu) 

Po třídění a dalším mechanickém zpracování se z PET vloček
vyrábí nejvíce střižové vlákno. Dále pak se vyrábí jiné materiály a
předměty, např. zahradní nábytek, protihlukové stěny, lavičky,
zatravňovací pásy, plotovky apod. Druhotným zpracováním
odpadu chráníme společně přírodu.

Někdy stačí málo a znamená to mnoho.

Šárka Menšíková
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PLÁNOVANÉ UDÁLOSTI

PLÁNOVANÉ UDÁLOSTI

10.5.-26.5. FANDÍME HOKEJI – Fan Zóna vedle bistra

14.5./21.5. SPOLEČNÉ OSÁZENÍ TERASY (dle počasí)

18.5.2019 KURZ HÁČKOVÁNÍ

31.5.2019 KÁCENÍ MÁJE

7.6.2019 JARMARK ve spolupráci se spolkem BABY FIT

17.6.2019 SPORTOVNÍ DOPOLEDNE

27.6.2019 ZÁJEZD AUTOBUSEM

V ČERVNU BUDE DOMOV KORÝTKO POŘÁDAT TRADIČNÍ

KUŽELKOVÝ TURNAJ MEZI DOMOVY

Kristýna Slaná

38.



VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

PLÁNOVANÉ UDÁLOSTI

Ve dnech 24.5.2019 od 14:00 do 22:00 a 25.5.2019 od 8:00 do
14:00 se budou konat volby do Evropského parlamentu.

V Domově Korýtko bude volební místnost umístěna v zasedací
místnosti (dříve horní dílny) – naproti ordinace praktického
lékaře.

V domově mohou volit lidé, kteří mají trvalé bydliště v domově, tj.
na ulici Petruškova 2936/6.

Lidé, kteří nemají trvalé bydliště na adrese domova, mohou volit v
domově pouze pokud jsou uvedeni na zvláštním seznamu voličů
nebo mají vyřízený voličský průkaz.

Kristýna Slaná

39.



KVÍZ

40.

Řešení najdete na poslední straně tohoto Zpravodaje

Mgr. Lukáš Bražina

Čím jsou zvířata charakteristická?

Veselé počítání

1. Kolik prstů na nohou má čtyřčlenná rodina?

2. Kolik měsíců má dvouleté volební období?

3. Kolik očí má dohromady třída 10 dětí s učitelkou?

4. Kolik kilometrů je 2000 metrů?

5. Kolik minut je 1,5 hodiny?

6. Kolik vteřin mají 2 minuty?

7. Kolik piva vypiji, když si dám tuplák?

8. Kolik mililitrů je v jednom litru?

9. Kolik prstů má dohromady 5 dětí?

1. ZEBRA
2. LEV
3. NETOÝR
4. KLOKAN
5. ČÁP
6. CHBOTNICE
7. KAPR
8. ŽRALOK
9. JEŽEK
10. SLON
11. ŽIRAFA
12. ŽELVA

A. CHAPADLA
B. PRUHY
C. KAPSA
D. ZUBY
E. VELKÉ UŠI
F. ŠUPINY
G. CHOBOT
H. HŘÍVA
I. KRUNÝŘ
J. DLOUHÝ ZOBÁK
K. DLOUHÝ KRK
L. BODLINY

40

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


HISTORIE A SOUČASNOST

Nezapomenutá Ostrava

41.

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

1.

2.

3.

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

Řešení:

Čím jsou zvířata charakteristická?

Nezapomenutá Ostrava

1 B
2 H
3 E
4 C
5 J
6 A
7 F
8 D
9 L
10 G
11 K
12 I

Veselé počítání

1) 40
2) 24
3) 22
4) 2
5) 90
6) 120
7) 1 litr
8) 1000
9) 50

1. Hotel palác
2. Dům energetiky
3. Čapkova sokolovna


