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Vážení čtenáři Zpravodaje Korýtko, 

 Mgr. Petr Chlebovský, 

šéfredaktor 

 novinařina je poněkud riziková práce. Napíšete třeba něco, 
co se nelíbí čtenářům nebo vydavatelům a zaděláte si na nepříjemnosti. 
Šéfredaktor odpovídá za obsah vydání "svého" časopisu. Svoboda tisku? 
Samozřejmě ano, ovšem při respektování určitých pravidel.  
 Vzpomínám na pana šéfredaktora jistého týdeníku 
vydávaného mým zaměstnavatelem, který pokaždé, když jsem za ním 
přišel do kanceláře, dlouho někam telefonoval a pak mi povídal, že se 
půjde utopit nebo oběsit... Ale dost už meditování nad úskalími 
novinářské práce! Je to práce jako každá jiná a měla by přinášet 
uspokojení a radost.  
 Na středisko C3 nastoupila nová sociální pracovnice slečna 
Mgr. Petra Pavelková. Rozhovor s ní si můžete v tomto čísle přečíst a s 
ním řadu dalších příspěvků . 
 Pohodové letní dny přeje  
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MĚSÍC V ROCE 

Červenec 

 Červenec je sedmý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. 
Má a vždy měl 31 dní.  
 
 V původním římském kalendáři byl jeho název Quintilis, tedy 
„Pátý“. V roce 44 př. n. l. byl Julius Caesar zavražděn a poté římský senát 
na návrh Marka Antonia změnil na počest Julia Caesara název měsíce, 
ve kterém se Julius Caesar narodil, z Quintilis na Julius.  
  
 Tento měsíc patří do velkých letních prázdnin všude tam, kde 
je léto. Název červenec je vlastně původně malý červen, přípona zde 
vyjadřuje následnost, červenec následuje po červnu.  
 
 Etymologie měsíce červenec: navazuje na měsíc červen, kdy 
začíná zrát první ovoce červené barvy. Červenec označuje období, kdy 
už je všechno červené ovoce zralé. 

Pranostiky: 
 Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje. 
 Když dne ubývá, horka přibývá. 
 Déšť na Prokopa - zmokne každá kopa. 
 Na svatého Jakuba, brambor prvá úroda. 

Zdroj: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cervenec 1. 
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UDÁLOSTI Z DOMOVA KORÝTKO 

7.6.2018 

Tvoření s dětmi z MŠ 

Události za červen 2018 

2. 

Bc. Karolína Švajdová, 

sociální pracovnice C1 

 7.6.2018 opět oživil 
kulturní místnost dětský smích a 
šum. Děti z MŠ Výškovická přišly 
s uživateli vyrábět záložky do 
knih, korunky a kočičky. 
Tentokrát se akce zúčastnilo 11 
uživatelů. S pomocí učitelek a 
dobrovolníků si děti i uživatelé 
vyrobili, co se jim líbilo. Někteří 
tvořit nechtěli a stačilo jim 
pozorovat, co se kolem nich děje. 
Tato třída nastupuje od září do 
školy a šlo vidět, jak jsou 
ukáznění a dokážou požadavky 
učitelek respektovat.  
  Po poctivém úklidu 
výtvarných pomůcek si vzala 
slovo dobrovolná koordinátorka 
slečna Žaneta Sojková. Předala 
jménem DC Adra Ostrava 
poděkování Domovu Korýtko i 
MŠ Výškovická za vzájemnou 
spolupráci.  
 Pro tento školní rok je 
spolupráce ukončena, věříme 
však, že v ní od září budeme opět 
pokračovat. 



14.6.2018 

Vystoupení dětí z MŠ 

 Čtvrteční ráno klientům zpříjemnily děti z mateřské školy 
Klegova z Ostravy-Hrabůvky, které klientům Domova Korýtko předvedly 
krásné vystoupení  - pásmo písní na téma „roční období“. Mezi 
účinkujícími byl také syn pana ředitele Domova Korýtko, Mgr. Jana 
Seidlera. 
 Účast byla hojná, potlesk velmi hlasitý a spokojenost 
maximální. Na závěr děti dostaly malé dárečky jako poděkování. 

Jana Rybářová 

3. 



12.6.2018 

Přednáška Senior v bezpečí 

 V úterý odpoledne nás  navštívily dvě ženy, které měly 
připravenou přednášku na téma Senior v bezpečí. Projekt připravil CPS 
Trojlístek, z.s. a realizaci provedla bezpečnostní služba Czech Sampo 
Security.  
 
Klienti se dozvěděli užitečné informace z těchto oblastí: 
• hrozba v dopravě – ohrožen jako chodec, sám hrozbou v dopravě 
• hrozba na ulici – zloději v dopravě, obchodech, na ulici 
• hrozba násilí – snadný cíl k přepadení a loupeži 
• hrozba podvodu – telefonáty, obsílky, internet, pouliční prodej 
• hrozba v domácím prostředí – požár, násilí, šikana, vloupání 
• opatření 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Buďte opatrní, nespoléhejte se na řidiče, když chcete přejít 
cestu. Zapínejte si tašky a nenechávejte je po dobu nákupu v nákupním 
vozíku a choďte ven nejlépe s doprovodem. Před zakoupením produktů 
či služeb z nabídek po telefonu, z televize či osobních nabídek 
oslovením vaší osoby na ulici, konzultujte prvně s blízkými. Nebojte se 
svěřit v případě, že se na vás někdo dopustil násilí - ať fyzického či 
psychického. 

Jana Rybářová 

4. 
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15.6.2018 

Grilování 

Kolektiv střediska C1 5. 

 Dne 15.6.2018 nám přálo 
hezké počasí a my jsme mohli grilovat na 
zahradě Domova Korýtko. Uživatelé si 
pochutnali na grilovaných párcích a 
naloženém kuřecím mase.  
 Ten, kdo s námi na zahradě 
nemohl být, také nepřišel zkrátka-
přinesli jsme mu grilované jídlo na pokoj. 



18.6.2018 

Hudební vzpomínání 

Jára Pospíšil 

Martin Škamla, 

recepční 

6. 

 Dne 16. června 2018 jsme si v dalším 
pokračování našeho hudebního vzpomínání 
připomněli osobnost Járy Pospíšila. V kruhu 
sedmnácti uživatelů, jsme si připomněli životní 
osudy tohoto velikána české operety a taktéž 
jsme si poslechli řadu jeho nahrávek z let 1931 až 
1975.  

 V červencovém vzpomínání si přiblížíme hvězdu 40. až 70. let 
minulého století Rudolfa Cortése, a to dne 16.7.2018 v 10:00  v kulturní 
místnosti Domova Korýtko. 



Jára Pospíšil 

 Jaroslav Pospíšil se narodil v Jihlavě 26. ledna 1905 do rodiny 
sbormistra Antonína Pospíšila. Vystudoval v Jihlavě a v Moravských 
Budějovicích reálné gymnázium a vyučil se drogistou. Otec jej přivedl ke 
sborovému i sólovému zpěvu. 
 Na doporučení Josefa Bohuslava Foerstera začal studovat na 
pražské Státní konzervatoři u profesora Egona Fuchse. Následovalo 
angažmá ve zpěvohře v Olomouci a především ve Velké operetě v Praze. 
Během okupace byl kvůli svému židovskému původu nucen své 
umělecké působení ukončit a pracoval jako kočí. Nakonec byl i uvězněn 
v internačním táboře. 
 Po konci války působil jako sólista v karlínské Komické 
zpěvohře ve Varieté, Divadle na Fidlovačce a nakonec v Hudebním 
divadle v Karlíně odkud odešel v roce 1968 do penze. Následně 
vystupoval v řadě televizních pořadů a jezdil po republice se zájezdovým 
programem „Kouzlo operety“. 
 Během své kariéry hostoval v divadlech po celé tehdejší 
republice. Vystupoval rovněž v ostravské kavárně Elektra. Hostoval také 
v zahraničí (Francie, Německo, Polsko, Bulharsko, Maďarsko).  
 V první polovině 30. let byla jeho manželkou herečka Hana 
Vítová. 
 Jára Pospíšil byl lyrickým tenoristou a díky svému zjevu 
zpočátku ztvárňoval milovnické a hrdinské operetní kreace. Ve třicátých 
letech patřil k nejpopulárnějším operetním pěvcům. 
 Od 40. let kdy sláva operety pomalu mizela, se stal 
charakterním starokomikem. Hrál v desítkách a stovkách operet. Ve 30. 
a 40. letech využíval film jeho popularity. V řadě snímků zazněl pouze 
jeho zpěv. V dalších vystupoval jako zpěvák. Naposledy se na stříbrném 
plátně objevil jako zpěvák v Corsu v „Hudbě kolonád“ z roku 1975. 
 Spolupracoval rovněž s rozhlasem. Na gramofonové desky 
nahrál v letech 1929 až 1975 velkou řadu v té době populárních šlágrů. 
Složil přes dvacet písniček a sepsal vlastní memoáry pod názvem 
„Hvězdou operety“ (1978). Byl rovněž profesionálním a významným 
filatelistou. Od roku 1968 byl držitelem ocenění „Zasloužilý umělec“. 
 Zemřel krátce po svých čtyřiasedmdesátých narozeninách 
11. února 1979 v Praze. 

Martin Škamla, 

recepční 

7. 



21.6.2018 

Výlet do Rožnova pod Radhoštěm 

 Za teplého příjemného rána jsme se ve čtvrtek 21.6.2018 
vydali s uživateli na výlet do Rožnova pod Radhoštěm. Naplnili jsme 
velký autobus a jedno auto, byla to tedy velká výprava. Uživatele 
doprovodili jejich blízcí nebo pracovníci domova.  

8. 

 Na místě se mohli klienti 
rozhodnout, kam se chtějí podívat, 
převážná většina však volila dřevěné 
městečko, které je součástí skanzenu. 
Vstupné nebylo vysoké, ve skanzenu 
jsme strávili téměř celý den. 
 Dominantou městečka je 
krásný dřevěný kostel, kolem kterého 
se rozprostírá vesnice s dobovými 
chalupami. Všechny bohužel nebyly 
bezbariérově přístupné, což si uživatelé 
vynahradili návštěvou venkovních 
stánků s lidovými řemesly a prohlédli si 
výsledné výrobky na prodej.  

 Před odjezdem se 
ještě některé skupinky vydaly do 
sousedního parku. Uživatelům se 
velmi líbil. Výrazným prvkem 
parku je jezírko s fontánou, kde 
žije velké množství kachen. 
Komu něco dobrého zbylo, mohl 
je i nakrmit. Park lemuje spousta 
laviček, které sloužily před 
odjezdem ke krátké relaxaci ve 
stínu stromů.  

 V poledne o sobě dávalo sluníčko dost vědět, proto se 
uživatelé zchlazovali u místních stánků a občerstvení. Vychutnali si 
chlazené pivo, kofolu nebo kávu a zmrzlinu v kavárně. Na oběd si dali 
například výborné domácí bramboráky se zelím.  



 V plném počtu a v pořádku jsme se ve tři hodiny odpoledne 
opět sešli u autobusu. Pro uživatele byl výlet jistě náročný, ale 
spokojené ohlasy byly slyšet ze všech stran, když si ještě před odjezdem 
autobusu povídali o svých zážitcích.   
 Všem zúčastněným pracovníkům patří poděkování za 
zajištění pohodového průběhu výletu, doufám, že si ho užili stejně jako 
uživatelé a jejich blízcí. 

9. 

Bc. Karolína Švajdová, 

sociální pracovnice C1 



21.6.2018 

Felinoterapie 

 Dne 20.6.2018 navštívila uživatele paní Andrea Keresztesová 
s kocourem Gandalfem v rámci dobrovolné felinoterapie. Paní 
s kocourem obešla pokoje 8 uživatelů na střediscích  C1, C2 a B2. Zdrželi 
jsme se na pokojích déle, což kocourovi velmi vyhovovalo. Předl celé 
dopoledne v lůžku téměř u všech navštívených a snědl celý balík 
pamlsků. Mnoho uživatelů bylo zprvu překvapeno velikostí Gandalfa 
(kocour váží pěkných 12kg), ale v naší přítomnosti se osmělili a mazlení 
si moc užili.  
 Pokud by měl někdo zájem o návštěvu kocoura, informujte o 
tom vedoucího nebo sociálního pracovníka střediska. 

10. 

Bc. Karolína Švajdová, 

sociální pracovnice C1 



21.6.2018 

Láska k hudbě 

 Naši uživatelé ze střediska C1 mají velice kladný vztah 
k hudbě. Jde to poznat na muzikoterapii, když naši uživatelé zpívají 
s chutí a elánem. Vždy říkají, že se jim vybaví jejich mládí. Rádi nám poví 
i nějakou historku. Mnozí z nich umí hrát na hudební nástroje, jako jsou 
varhany nebo klavír. Uživatelé také chodili zpívat do sboru většinou do 
kostela a dle jejich slov na to rádi vzpomínají.  
 Nedávno jsem s jednou naší uživatelkou byla v kostele na mši 
svaté a byla hodně překvapená, že se zde spíše zpívá, než hraje. Paní 
jsem řekla, že je to různé, ale že i zde se hraje na hudební nástroje. Paní 
říkala, že se kdysi hrálo více. No prý je to už velká moderna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Při muzikoterapii jsem si s uživateli i povídala, zda mají rádi 
nějaký hudební nástroj. Vyjmenovali mi, kytaru, housle, klavír a varhany. 
Milují také zpěv. Rádi poslouchali Věru Špinarovou, Jarka Nohavicu, Evu 
Pilarovou, Helenu Vondráčkovou, Eduarda Hakena (operní pěvec). 
Celkově mají rádi dechovky, lidovky, rock, vážnou hudbu a folk.  
 Naši uživatelé zpívali ve sboru v kostele, nebo chodili na 
koncerty vážné hudby do divadla Zdeňka Nejedlého v Ostravě. Jinak ze 
skupin měli rádi Queeny se slavným zpěvákem Freddiem Mercurym. 
Jedna uživatelka, vzpomínala na slavnou skvělou zpěvačku  Ellu 
Fitzgerald. Měla krásný hlas. Tato zpěvačka se narodila v roce 1917 a 
zemřela v roce 1996. Zpívala vocal jazz, blues, swing. Zpívala v letech 
1934 – 1993.  

11. 



Z hudebních skupin nejvíce uživatele zaujala skupina Beatles. Pocházeli 
z Liverpoolu. Jejich členy byli:  
John Lennon – zpěv, kytara. 
Paul McCartney -  zpěv, basová kytara. 
George Harrison – zpěv, kytara 
Ringo Starr -  bicí, zpěv 
 
Vydali více než 40 alb a desek. Začínali rock and rollem až po 
psychedelický rock. Svým oblečením určovali trendy své doby. 

12. 

Jaroslava Žůrková, 

středisko C1 

 Dále mají naši uživatelé rádi, lidovky. Jako Beskyde, Beskyde, 
Okolo Frýdku, Rožnovské hodiny, Ach synku, Okolo Hradce, Vínečko bílé 
a od Buchlova vítr věje a podobné písničky, které jim vždy udělají 
radost.  
 Také je obdivuhodné, jak si pamatují texty k písničkám. Takže 
z toho všeho vyplývá, že naši uživatelé mají velice kladný vztah k hudbě. 
A to je láska k hudbě. 
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25.6.2018 

Vystoupení dětí ke 100. výročí ČSR 

 Rok 2018 pro Českou republiku znamená mnoho příležitostí 
k oslavám či ke vzpomínkovým akcím – rok 1918, 1938, 1948 a 1968. 
Jednu takovou vzpomínkovou akci našim klientům připravily děti ze 
základní školy Březinova ke 100. výročí vzniku Československé 
republiky. 
 Každý z účinkujících představoval známou osobnost za 
posledních 100 let jako například T. G. Masaryka, Karla Gotta, Václava 
Havla, Emila Zátopka, Jiřího Voskovce, Jana Wericha a další. 
Představením provázeli dva medvědi z pohádky Pojďte  pane, budeme si 
hrát. Děti také zazpívaly známé písně za doprovodu dvou kytar. Klienti 
se ke zpěvu přidali a oči jim krásně zářily.  

Jana Rybářová 

13. 



Dobrovolníci z projektu MOST 

 Studenti přislíbili, že přijdou dvakrát také během prázdnin. 
Termín bude zveřejněn v programu aktivit nebo vám jej sdělí pracovníci 
střediska.  
 Doufáme v to, že od září tohoto roku bude do Domova 
Korýtko docházet nová skupina studentů, ke kterým se mohou dle 
zájmu připojit i studenti současní. 

Bc. Karolína Švajdová 

14. 

 V měsíci červnu navštívili 
uživatele opět studenti, dobrovolníci 
z projektu MOST. Vzhledem k časové 
vytíženosti studentů v době uzavírání 
známek ve škole, přišli v menším 
počtu, a to celkem třikrát. Hráli 
s uživateli společenské hry na 
střediscích C1 a B4. Na závěr měsíce 
studenti připravili v kulturní místnosti 
tvořivý koutek. Klienti zde vyráběli 
sobě nebo svým blízkým laminované 
prostírání na stůl.  



INFORMACE 

Časopisy k zapůjčení 

15. 

 Během měsíce června doručila Kateřina Polínková, 
koordinátorka dobrovolníků z DC ADRA Ostrava, do Domova Korýtko 
větší množství časopisů, map, a zajímavých brožur.  
 Mezi tématy si vybere téměř každý, jde například o rybářství, 
vaření, módu, cestovatelské tipy, zajímavá místa v ČR a ve světě nebo 
vysokoškolská témata. Časopisy jsou k zapůjčení u pracovníků středisek 
a ve volnočasových dílnách. Prosíme o vrácení časopisů po přečtení 
zpět, aby mohly sloužit i ostatním uživatelům.  
  

Bc. Karolína Švajdová, 

sociální pracovnice C1 



 Středisko C3 má od 1.6.2018 nového zaměstnance – sociální 
pracovnici Mgr. Petru Pavelkovou. Pan Chlebovský požádal pracovnici o 
rozhovor, který vám přinášíme. Slečně Pavelkové tímto děkujeme. 

ROZHOVOR 

Nová sociální pracovnice 

16. 

 Co Vás motivovalo k povolání sociální pracovnice a jaká je Vaše 
předchozí praxe ? 

 Už jako malá jsem se setkávala se sociálními službami a prací 
sociálních pracovníků, kteří pomáhali se zajištěním plnohodnotného 
života mým blízkým. Přišlo mi to jako skvělá práce s lidmi, která je 
flexibilní a člověk se v ní netočí pořád v kruhu a svou prací může zároveň 
pomáhat druhým - proto jsem si vybrala tento obor. V průběhu studia, 
na základě absolvovaných praxí, jsem si vybrala jako cílovou skupinu 
seniory. 
 Ještě před ukončením vysokoškolského vzdělání na Ostravské 
univerzitě jsem začala pracovat jako sociální pracovnice v Domově 
Příbor, p. o. – domově pro seniory. Tam jsem pracovala přesně 1 rok, ale 
jelikož jsem se letos přestěhovala do Ostravy, začala jsem si hledat práci 
v místě nového bydliště. A jsem tady  . 
 
 Jaké jsou Vaše představy o práci se seniory? 
 Představy jsem na začátku měla, ale nyní už vím, co tato 
práce obnáší a snažím se s tím pracovat, jak nejlépe umím. Co vím ale 
jistě je, že při práci se seniory je důležitá trpělivost, důslednost, 
naslouchání, respekt k individualitě každého člověka a snaha o 
pochopení toho, co prožili a prožívají.  
 
 Jak budete překonávat komunikační bariéry, které se vyskytnou? 
 Jsem si vědoma, že nastat mohou, tak jako ve všech 
profesích, kde lidé komunikují s lidmi. Budu se snažit tyto situace řešit, 
jak nejlépe budu umět. Co se týče překonávání komunikačních bariér, 
nejlepším učitelem jsou zkušenosti získávány každodenní praxí.  
 
 Co říkáte na Zpravodaj Korýtko? 
 Zpravodaj Korýtko mi přijde jako skvělý nápad, který jsem 
oceňovala již před nástupem do Domova. Myslím si, že zaujme každého. 
Dle mého názoru je to přidaná hodnota Domova Korýtko.  

 Mgr. Petr Chlebovský, šéfredaktor 



„Asi největším problémem, překážkou na cestě za tím, abychom každý 
mohli být opravdu šťastní, je naše ego. Ego zahrnující vše, co jsme se 
doposud v celém našem životě naučili, naučíme a stále se každý den 
učíme. Z toho vyplývá, že nejdůležitější věc, jak se posunout dál, je 
vzdát se svého ega a tedy své důležitosti a lpění na pomyslně materiální 
úrovni myšlení, které pramení z nepřijímání toho jediného, co v životě 
opravdu máme, a tím je přítomný okamžik. Tato chvíle. Bůh." 

K ZAMYŠLENÍ 

17. 

Jana Rybářová a Marek Lorenc, 

středisko C3 

 Kniha Čtyři dohody od mexického spisovatele Dona Miguela 
Ruize už několik let inspiruje miliony čtenářů po celém světě. V Česku se 
povědomí o tomto díle rozšířilo především zásluhou Jaroslava Duška. 
Základní myšlenky těchto čtyř dohod, které bychom měli uzavřít sami se 
sebou, uvádíme: 
 
 Dohoda první: NEHŘEŠTE SLOVEM 
Hovořte jako osobnost, říkejte jen to, co si myslíte. Vyhýbejte se užívání 
slova proti sobě nebo k pomlouvání druhých. Užívejte sílu slova ve 
jménu pravdy a lásky. 
 
 Dohoda druhá: NEBERTE SI NIC OSOBNĚ 
Nikdo nedělá nic kvůli vám. Co druzí říkají a dělají, je projevem jejich 
vlastní situace a snů. Když budete imunní proti názorům a činům 
druhých, nestanete se obětí zbytečného utrpení. 
 
 Dohoda třetí: NEVYTVÁŘEJTE SI ŽÁDNÉ DOMNĚNKY 
Nalezněte odvahu klást otázky a vyjádřit, co skutečně chcete. Mluvte s 
ostatními tak jasně, jak jenom dovedete, abyste se vyhnuli 
nedorozuměním, smutku a dramatům. Pouze touto jedinou dohodou 
dokážete zcela změnit svůj život. 
 
 Dohoda čtvrtá: DĚLEJTE VŠE TAK, JAK NEJLÉPE DOVEDETE 
Vaše činnost bude vypadat jinak, když jste nemocní, než když jste zdraví. 
Dělejte však za všech okolností vše, jak nejlépe dovedete a vyhnete se 
zbytečným soudům a lítosti. 

Čtyři dohody 



 Pokuste se nejprve najít logickou souvislost mezi prvními 
dvěma slovy. K dalšímu slovu pak doplňte chybějící slovo podle stejné  
logické souvislosti.  

KVÍZ 

Doplňování 

( Řešení najdete na poslední  
   straně tohoto Zpravodaje. ) Jana Rybářová 
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1. Znojmo a okurky,   Krušovice a ____________ 

2. Buk a bukvice,   dub a ____________ 

3. Bramborák a majoránka,   štrúdl a ____________ 

4. Dunaj a Černé moře,   Labe a ____________ 

5. Krkonoše a Sněžka,   Šumava a ____________ 

6. Slepice a hejno,   psi a ____________ 

7. Úzký a široký,   smutný a ____________ 

8. Kočka a kotě,   ovce a ____________ 

9. Programátor a počítač,   pilot a ____________ 

10. Auto a volant,   loď a ____________ 

11. Romeo a Julie,   Oldřich a ____________ 

12. Mnich a klášter,   voják a ____________ 

13. Králík a králíkárna,   kůň a ____________ 

14. Lékař a sestra,   ředitel a ____________ 

15. Svátek matek a květen,   Mikuláš a ____________ 



ZDRAVÍ 

Dýchání – zdraví a relaxace 

Podle výzkumů získává tělo energii z osmdesáti procent z dechu, 
zbylých dvacet procent připadá na spánek a jídlo. My ale využíváme 

kapacitu plic jen ze třiceti procent! A pak se divíme, proč jsme 
nemocní… 
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 Život nám všem lidem nadělil zadarmo jeden lék a tím je 
dech. Bohužel vůbec nevnímáme, jak dýcháme. Zapomněli jsme to, a je 
to veliká škoda. Jak chceme být potom zdraví, usměvaví a zářit štěstím?  
 Při denním trénování dýchání, kdy by měl být dech jediným, 
čemu budete věnovat alespoň 20 minut pozornosti denně, budou 
pozorovatelné výsledky v řádech týdnů. Jde o výsledky znatelné  jak po  
psychické stránce, tak i po fyzické. Přeci jen je 90% nemocí 
psychosomatického původu (fyzická nemoc způsobena psychikou). 
Nejlepším způsobem trénování dýchání je prostřednictvím meditace za 
doprovodu melodií v poloze sedící či ležící a se zavřenýma očima. 
Existuje spousta technik dýchání. Využít  můžete také dechová cvičení, 
která jsou součástí Jógy pro seniory pořádané v Domově Korýtko (tzv. 
dechová jóga). Mimo jiné, pravidelné odkašlávání předchází různým 
dýchacím potížím a usazování hlenu na plicích. 
 Lidé, kteří mají pravidelný pohyb, u kterého se zadýchají, 
trénují plíce a tím také srdce. Plíce jsou čištěny a neusazuje se v nich 
hlen. Je však potřeba tyto úkony (správné dýchání a také odkašlávání) 
provádět s určitou pravidelností a vírou, že vás právě tyto techniky 
osvobodí od  některých zdravotních i psychických problémů. 
 

Ukázku různých způsobů dýchání, trénování dýchání u hudby 
(meditace) a pár informací o dýchání a psychosomatice mohu 

poskytnout v relaxační místnosti Domova Korýtko v suterénu budovy 
B za účasti menší skupiny klientů. 

Taktéž zde bude probíhat řízená meditace, kde s využitím dýchacích 
technik můžeme společně dosáhnout příznivých výsledků na zdraví a 

psychické pohodě. 
Zájem o účast prosím hlaste personálu, popř. osobně v dílnách – Jana 

Rybářová. O termínu budete následně informováni. 

Jana Rybářová 



PUTOVÁNÍ PO MORAVĚ A SLEZSKU 

Mlýn Kozlovice 

Mlýn Kozlovice 

 Nedaleko dolního konce vesnice Kozlovice, na pravém břehu 
říčky Ondřejnice, tam, kde se říčka zařezává do vršků Palkovických hůrek 
a vytváří zde několikakilometrový přírodní kaňon, stojí citlivě 
zrekonstruovaný mlýn s 250 m dlouhým náhonem a plně funkčním 
mlýnským kolem. 

 Dnes areál mlýna slouží široké veřejnosti, cyklistům, turistům 
i místním občanům jako centrum poznání, výtečné kuchyně a zábavy. 
 Hlavní budova areálu stojí na půdorysu písmene „L“. Obě 
části této budovy jsou patrové. V kratší roubené najdete malebný 
hostinec, malé muzeum mlynářských artefaktů a hlavní vchod do 
ubytovací části. Ubytování je možné i ve stylových venkovních 
apartmánech. 
 Druhou část mlýna tvoří stylový restaurant „U Mlynářky“ 
s vyhlášenou kuchyní. Jídelní lístek nabízí krajové speciality, domácí 
kuchyni skvěle doplňují kvasnicové speciály, vařené přímo v Kozlovicích 
- Valašský fojt a Valašský vojvoda. 
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PUTOVÁNÍ PO MORAVĚ A ČESKU 

 Mlýn patřil ke čtyřem nejstarším v Kozlovicích, které byly 
zapsány již v prvním dochovaném vrchnostenském urbáři z roku 1581. 
Mlýnský mechanismus byl poháněn jedním mlýnským kolem na tzv. 
horní vodu. Ve druhé polovině dvacátého století však přestal mlýn na 
adrese Kozlovice č.p. 130 plnit svou funkci a rychle upadal. Budovy 
zchátraly, mlýnské kolo se rozpadlo a náhon zanesl. 
 
 Kdysi tu žil pan Šmířák a kroniky píší, že se dobře znal s 
Leošem Janáčkem, který ostatně „Na mlýně“ býval častým hostem. Je 
to místo, které inspirovalo Janáčka při komponování opery „Její 
pastorkyňa“. 

Zdroj 
http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/mlyn-kozlovice.aspx# 
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 Součástí areálu je také stálá expozice dobových artefaktů ze 
statků našich dědečků a kuchyní našich babiček. Vynalézavost našich 
předků a půvab vystavovaných „kašáků“, „šperčáků“, „tvargačů“, 
„klaťáků“ a „strýků“ oceníte nejlépe při osobní prohlídce. Přes léto 
zastihnete v kovárně i mistra kováře. V areálu najdete také zastřešený 
gril s posezením a dřevěnou kapličku sv. Floriána, požehnanou 
ostravsko-opavským biskupem F. V. Lobkowiczem. 



 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 další fotografie z Dolních Vítkovic. Líbí se vám proměna? 

HISTORIE A SOUČASNOST 

Dolní Vítkovice tehdy a dnes – 2. část 

Zdroj: 
https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/tehdy-a-dnes-podivejte-se-jak-se-zmenily-dolni-vitkovice-
20180430.html 

Brick house tehdy Brick house dnes 

Malý svět techniky tehdy Malý svět techniky dnes 
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ZAJÍMAVOSTI 

Zajímavá fakta o penězích 

Podle zákona v USA se na mincích a bankovkách mohou objevit pouze 

mrtví lidé. 

 

Vyrobit minci o hodnotě 1 cent stojí mnohem více, než je její hodnota. 1 

cent stojí 2,5 centu. 

 

Podle odhadu Světové banky se každoročně vydá na úplatky až 1,5 

miliardy amerických dolarů.  

 

Během II. světové války se na Sibiři používalo jako platidlo čajová cihla. 

 

Poslední slova Boba Marleyho byla: "Za peníze si nemůžeš koupit život." 

 

Až 90 % všech papírových peněz má na sobě stopové prvky kokainu. 

 

94 % všech papírových peněz jsou kontaminované bakteriemi.  

 

Největší padělatel amerických dolarů je Severní Korea. 

 

Pouze 8 % světové měny představuje skutečné peníze. 

 

Na světě se používá 177 různých měn. 
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https://pxhere.com/cs/photo/1237796
https://pxhere.com/cs/photo/658350
https://pxhere.com/cs/photo/1260904
https://pxhere.com/cs/photo/950669


TRÉNOVÁNÍ 

Kotě v bytě hbitě motá nitě. 

 

Letěl jelen jetelem. 

 

Máma má málo máku. 

 

Náš táta má neolemovanou čepici. Olemujeme-li mu ji ,nebo 

neolemujeme-li mu ji? 

 

Petr Fletr pletl svetr. Pletl Petr Fletr svetr? Svetr pletl Petr Fletr. 

 

Pokopete-li mi to pole, nebo nepokopete-li mi to pole. 

 

V hlavní roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus a na klavír hrála Klára 

Králová. 

 

V naší peci piští myši, v naší peci psíci spí. 

 

Poslal posel posla pro slámu. 

 

Šla Prokopka pro Prokopa, pojď Prokope pojíst oukropa. 

Jazykolamy 
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https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCi_Wyld_bAhUF1iwKHXaRA34QjRx6BAgBEAU&url=https://thebogotapost.com/2017/01/05/spanish-tongue-twisters-tres-tristes-tigres/&psig=AOvVaw2ikX_ReJ6NYRs0vTvoiowH&ust=1529478418171440


ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO 

 Útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda 
Heydricha je považován za jednu z nejvýznamnějších akcí českého 
odboje. Zaútočili na něj parašutisté Jan Kubiš a Jozef Gabčík 27. května 
1942. Heydrich zraněním podlehl 4. června. Po atentátu nastal v 
protektorátu teror a masové popravy, jejichž vrcholem bylo v červnu 
1942 vyhlazení Lidic a Ležáků. 

76. výročí: operace Anthropoid 
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 Parašutisté z výsadku Anthropoid se tři týdny skrývali v 
kryptě chrámu svatého Cyrila a Metoděje v Praze. Nakonec je ale 
Němci vypátrali na základě zrady jednoho z nich, Karla Čurdy. Následný 
boj 18. června 1942 nepřežil ani jeden z parašutistů.  
 V kryptě padli Jan Kubiš, Jozef Gabčík, Jaroslav Švarc, Adolf 
Opálka, Josef Bublík, Jan Hrubý a Josef Valčík. 

Z 

Zdroj 
http://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/476491/pred-75-lety-zemreli-hrdinove-anthropoidu-praha-
si-pripomina-slavne-parasutisty.html 
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Řešení 
Doplňování 

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

ZÁVĚR A ŘEŠENÍ 

1. Znojmo a okurky,   Krušovice a pivo 

2. Buk a bukvice,   dub a žalud 

3. Bramborák a majoránka,   štrúdl a skořice 

4. Dunaj a Černé moře,   Labe a Baltské moře 

5. Krkonoše a Sněžka,   Šumava a Plechý 

6. Slepice a hejno,   psi a smečka 

7. Úzký a široký,   smutný a veselý 

8. Kočka a kotě,   ovce a jehně 

9. Programátor a počítač,   pilot a letadlo 

10. Auto a volant,   loď a kormidlo 

11. Romeo a Julie,   Oldřich a Božena 

12. Mnich a klášter,   voják a kasárna 

13. Králík a králíkárna,   kůň a stáj 

14. Lékař a sestra,   ředitel a sekretářka 

15. Svátek matek a květen,   Mikuláš a prosinec 


