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Vážení čtenáři Zpravodaje Korýtko!

Mgr. Petr Chlebovský, šéfredaktor

ÚVODEM

Máme tu konečně červen, tak si můžeme zrekapitulovat co jsme
prožívali v květnu. Museli jsme se rozloučit s nadějí na medaili
z mistrovství světa v hokeji a spokojit se čtvrtým místem.
Fanoušci doufali do poslední chvíle, že se bude snad opakovat
rok 1998, když jsme vybojovali zlatou medaili na olympiádě
v Naganu. V květnu také proběhly volby do evropského
parlamentu. Koho jste volili zůstane pravděpodobně ve vašem
srdci. V červnu nás čeká mnoho událostí. 1. června slavíme den
dětí. To je svátek našich vnuků a pravnuků, protože naše děti
jsou již dospělé. Přeji Vám pohodu a štěstí!
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Osazení mini-terasy na C1

V dopoledních hodinách dne 4. 5. 2019 jsme osázely naše
nové mobilní truhlíky . Uživatelky služby se ujaly díla a práce
jim šla hezky od ruky. Rostlinky pozalévaly a už se radují až si
úrodu sklidí.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Kondiční cvičení s Pepou a Petrou

Z DOMOVA KORÝTKO

Každý pátek od 10h do 11h probíhá v našem domově s vedoucím
střediska C3 panem Josefem Chovancem a sociální pracovnicí paní
Mgr. Petrou Pavelkovou, kondiční cvičení.

Na rytmickou hudbu Milana Chladila a Yvetty Simonové rozhýbou
tělo a potěší duši nejedné klientce.
Ke cvičení používají tyče a balóny a za zvuku hudby se v průměru
z deseti klientek stává špičkový atletický tým. Humor pana
vedoucího a rozvaha paní Petry je nezaměnitelná. Právě oni jsou
tvůrci tohoto skvělého pátečního dopoledne. Vsedě dostanou ze
sebe tolik energie, že by jim jeden záviděl. Ženy odcházejí z tohoto
pohybového sedánku nadmíru spokojené. Mohu za sebe říct, že
když odcházejí z kulturní místnosti, vidím jen rozzářené tváře.
A také ohlasy typu – „zítra asi nebudu chodit“ nebo - „škoda, že
to netrvá déle!!“

Ptám se v dílnách paní Nadi Onderkové: „Kam mi pořád
odcházíte?“ „Jdu za Pepou a Petrou!!“ Zní její páteční odpověď.
Poprosila jsem ji o rozhovor a ona se s úsměvem jejím vlastním
pustila do odpovědi.

Paní Naďko, proč chodíte cvičit? „Protože mám ráda Pepíka
a Petru taky.“
Co vám cvičení přináší? „Hodně energie a srandu.“
Co se vám nejvíce líbí? „Pohyb, Pepa a Pepův úsměv.“
Co naopak se nelíbí? „Nemám žádné výhrady.“
Jaký máte pocit, když odcházíte ze cvičení? „Cítím se vesele
a opravdu se hodně těším na další týden.“

Aniž bych pokládala otázky dále, zmínila se, že mnohdy „těm
dvoum“ sama navrhuje, jaké cviky by měli předvádět a následně
aplikovat. Jak jsem si myslela, je to velmi kreativní paní.

Děkuji paní Nadi za rozhovor plný legrace, vtipů a nostalgie.
3.



Z DOMOVA KORÝTKO

Při rozhovoru se paní Naďa zmínila, že vždy na cvičení sedí vedle
paní Sylvie Válkové, že právě ony dvě se baví, smějí a vzájemně
popichují. Poprosila jsem tedy ještě paní Sylvu o pohled na
páteční cvičení se stejnými otázkami:

Proč chodíte cvičit? „Kvůli tomu, abych zhubla.“
Co vám cvičení přináší? „Chci zhubnout, ale nedaří se mi!!“
Co se vám nejvíce líbí? „Paní Naďa, se kterou nejvíce řádíme
a bloňďáček!!“
Co se vám naopak nelíbí? „Chci cvičit i s jiným nářadím!!“
Jaký máte pocit, když odcházíte ze cvičení? „Dobrý, výborný.
Cítím se lehce, když si zacvičím.“

Stejně jako paní Naďa se také paní Sylva rozpovídala o různých
zážitcích, o svých týdenních aktivitách, které pravidelně
navštěvuje a s každou položenou otázkou se nezapomněla zmínit
o „bloňďáčkovi“, kterého má velmi ráda.

Kdo nic nedělá, nic nezkazí, ale P+P dělají, a tím všechny srdečně
zvou na páteční cvičení, při kterém se nikdo nudit nebude a nikdo
nic nezkazí!!!! Marcela Ondráčková
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DEN MATEK

Dne 9. 5. 2019 jsme se rozhodly uspořádat pro všechny
uživatelky střediska C1 hudební vystoupení ke dni matek.
Naše pozvání na tuto akci přijala sestra Salesiánka paní
Vlasta Frkalová, která svým zpěvem a hrou na kytaru
zpříjemnila dopoledne všem uživatelkám služby.

Do zpěvu se zapojily, jak uživatelky služby, tak pracovnice
střediska. Ke konci paní vedoucí přednesla básničku
k tomuto dni a poté obdarovala všechny ženy kytičkou ze
zahrádky.

Bylo to velmi příjemně strávené dopoledne. Všichni byly
velice nadšení a spokojení.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Závěsná síť a kuličkový vak

Na oddělení C1 jsme začaly využívat pomůcky k vestibulární
bazální stimulaci – závěsnou síť a kuličkový vak. Uživatelky
služby, na kterých jsme to vyzkoušely byly usměvavé,
vnímavé a komunikativní. Tato bazální stimulace pro ně byla
zklidňující – jemné houpací pohyby, relaxační hudba a vůně.
To vše mělo velmi pozitivní vliv. Nadále tuto metodu budeme
využívat zakoušet na dalších uživatelích, kteří to budou
potřebovat.

Z DOMOVA KORÝTKO
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„Kácení Máje“

Měsíc utekl jako voda a my jsem se ve čtvrtek 30. 5. 2019
sešli, abychom pokáceli májku. Bohužel nám opět nepřálo
počasí, proto akce probíhalo ve vestibulu, ale prostředí
neubralo na kvalitě akce a všichni se dobře bavili. Májku nám
skáceli pánové z údržby, za což jim moc děkujeme.

Na této akci zazpívali uživatelé domova spolu se Základní
školou Březinka. Byla to jejich generální zkouška, aby si zvykli
vystoupit před více lidmi, protože budou vystupovat na
slavnostech Jihu v sobotu 8. 6. 2019.

Obzvlášť pány okouzlily slečny taneční skupiny Hazard svým
tanečním vystoupením.

Celé odpolednem nám hrál a zpíval pan Zdeněk Krásný, se
kterým si naši uživatelé rádi zazpívali známé písně.

Všichni si mohli pochutnat na opékané klobásce, makovém či
tvarohovém koláčku a dát si k tomu dobrou kávu.

Děkuji všem, kteří se na organizaci této akce podíleli a děkuji
také paní Karle, která nám opékala na terase klobásky, ale
bohužel na ni klobáska nezbyla a proto nemohla ochutnat,
jaké byla. 

Z DOMOVA KORÝTKO
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Protože konečně začalo léto, rozhodly jsme se, že vyrazíme na 
výlet. Přijaly jsme pozvání Boženky, která nám připravila na své 
zahradě „božskou letní párty“. Oslavily jsme narozeniny paní 
Justínky, ochutnaly dary zahrady a super pečený bůček a strávily 
tak překrásný den. 

Těšíme se na příště!
klientky B2

Výlet Stará Ves nad Ondřejnicí 

Z DOMOVA KORÝTKO
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Tradiční kuželkový turnaj mezi domovy

Letos se kuželkový turnaj konal až v červnu a to 4. 6. 2019 od
9.00 hodin. Původně se měl konat v kulturní místnosti, ale
protože bylo krásné počasí, konal se na terase domova.
V napínavém turnaji se utkalo osm domovů a družstvo
složené ze zástupců Úřadu městského obvodu Ostrava – Jih.
Letos se kuželkového turnaje zúčastnil Mgr. Jan Dohnal, paní
Šárka Zubková a paní Mgr. Barbora Cvešperová. Z domovů to
pak byl Domov Korýtko, Domov Slunečnice, Domov Vítkov,
Domov Sluníčko, Domov Kamenec, Domov Čujkovova,
Domov Odry a Charitní dům sv. Václava. Družstva byla
tříčlenná. Hrálo se na čtyři kola. Jako první hrálo družstvo
složené ze zástupců úřadu, které samozřejmě hrálo mimo
soutěžní pořadí, ale vůbec si neudělalo ostudu a nahrálo 106
bodů. Hráčům jsme po celou dobu nabízeli občerstvení,
každý hráč i doprovod dostal tvarohový croissant s ovocem,
kávu a pití, čokopiškoty či slané mřížky a tyčinky. Turnaj
zahájil pan ředitel a poté řekl pár slov i místostarosta pan
Dohnal.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích – týmy a jednotlivci, v každé
kategorii se vyhodnotily tři místa. Také jsme vyhodnotili
nejlepšího muže a nejlepší ženu, a kritériem hodnocení byl
počet bodů v jednom kole. Na prvním místě v týmech se
umístil Domov Sluníčko s počtem bodů 105, na druhém
místě se umístil Domov Slunečnice s počtem bodů 104 a na
třetím místě se umístil Domov Korýtko, za což jsme velice
rádi a děkujeme našim reprezentantům - panu Horáčkovi,
paní Vašťákové a paní Janulkové.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Tradiční kuželkový turnaj mezi domovy

V jednotlivcích se na třetím místě umístil pan z Domova
Slunečnice, na druhém místě paní také z Domova Slunečnice
a na prvním místě pan z Domova Sluníčko. Nejlepší ženou se
stala paní z Domova Slunečnice, která
v jednom kole shodila 14 kuželek a nejlepší muž pak pan,
který v jednom kole shodil 16 kuželek také z Domova
Slunečnice.

Všichni, kteří se umístili na stupních vítězů, dostali diplom,
medaili, balíček dobrot a balíček od Úřadu městského
obvodu Ostrava – Jih. Úřad nám rovněž přispěl finanční
částku na uspořádání tohoto turnaje. Naši reprezentanti se
oblékli do nových, slušivých, zelených triček s logem Domova
Korýtko, rovněž také někteří zaměstnanci, kteří pomáhali
s organizací turnaje. Po celou dobu turnaje panovala
výborná nálada, protože bylo vedro, byli hráči schováni pod
stany. K navození správné atmosféry jim hrály známé
písničky. A když při vyhlašování vítěze v kategorii jednotlivci
hráli Queen - We Are The Champions, nejednomu divákovi
běhal mráz po zádech, byl to opravdu nádherný zážitek.
Vítězové nám poskytli rozhovory, ze kterých bylo znát, že
si turnaj užili a slíbili, že příští rok opět přijedou.

Děkuji všem, kteří pomohli zorganizovat tuto skvělou akci.

Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO
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Příprava na soutěž o nejlepší nepečený dort
Oddělení C2 – 4. 6. 2019

Protože se nám blíží soutěž o nejlepší nepečený dort,
rozhodli jsme se, že si ho nejdříve vyzkoušíme, abychom ho
pak mohli ochutnat a domluvit se, čím bychom ho mohli
ještě vylepšit. Pár uživatelek se sešlo ve společenské
místnosti oddělení C2, aby si dort „upekly“. Práce jim šla
pěkně od ruky a za chvíli bylo hotovo a dort se mohl dát do
druhého dne ztuhnout do lednice. Více v tuto chvíli
nemůžeme prozrazovat. Domluvily jsme se, že se sejdeme
druhý den v naší společenské místnosti u dobré kávy, dort
ochutnáme a promítneme si u toho fotografie z letošních
akcí.

Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO
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Kavárna na oddělení C2, ochutnávka nepečeného 
dortu a promítání fotografií z akcí 5. 6. 2019

Dort nám do druhého dne v lednici pěkně ztuhl, proto jsme
se rozhodli jej ochutnat. K dortu jsme si připravili výbornou
kávu z kávovaru se šlehaným mlékem a datlovým sirupem.
U ochutnávky dortu jsme si promítali fotografie z akcí. Dort
všem moc chutnal a padaly návrhy, čím ho ozdobíme
a vylepšíme, některé uživatelky navrhovaly dát do něj i rum,
ovoce, ozdobit jahody či maliny. V příštím čísle vám
prozradíme, jak soutěž dopadla.

Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO
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Pečeme si dobroty

Z DOMOVA KORÝTKO

Pečení sladkých dobrot se mezi uživatelkami střediska B4 těší
velké oblibě. A tak jsme ani tento měsíc nezahálely. Nejdříve
jsme se pustily do jablkové buchty, a protože jsme si to brzy
chtěly zopakovat, tak jsme si upekly i tvarožník. Po upečení
jsme se všechny usadily k televizi a koukaly jsme na film
z červené knihovny. Nejedna slzička ukápla.

Nakonec byla z toho prima dámské odpoledne.

Příprava oslavy narozenin naší uživatelky

Mgr. Lenka Kokešová

13.

Jedna z našich uživatelek

oslavila své narozeniny

v Domově Korýtko již 34x.

Personál jí k této příležitosti

připravil malou oslavu, z níž

měla paní velkou radost.



Osázení terasy I. 

28. 5. 2019 nastal dlouho očekávaný den, kdy přestalo pršet.
Plni sil a elánu jsme hned ráno vyrazili na terasu domova.
Čekalo nás sázení květin.

Rozdělili jsme si truhlíky, které byly pořízené v rámci
projektu „ Pěstujeme v každém věku“, zeminu a květiny

Dali jsme se do práce, protože předpověď počasí nebyla
příznivá. Se sázením nám pomáhaly děti z MŠ Šeříkova
a společně jsme okrášlili květinami terasu a balkony.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Osázení terasy II.

Poslední zahradníky vyhnal z terasy déšť a odpolední
program s grilováním klobás jsme si užili na kácení máje.

O pár dnů později klienti Domova se zvláštním režimem
dosadili trvalkami a letničkami betonové obrubníky, mobilní
záhony rajčaty, salátem a paprikami.

Naše terasa a balkony hýří barvami a je nám tu příjemně.

Děkujeme všem, kteří se do této krásné práce zapojili

Z DOMOVA KORÝTKO
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Doc. Anna Fischerová



ROZHOVOR S NUTRIČNÍ TERAPEUTKOU

1. Vážená paní Grenová, jak si představujete náš jídelníček?

… téma jídelníček ;) kdyby šlo o můj vlastní, určitě by obsahoval
čokoládu …, ale jsem diabetik a tak je to jen moje hodně lákavá
představa…

Ideální by bylo vařit denně alespoň 2 druhy masa, rybu a jedno
jídlo bezmasé a alespoň výběr ze 3 příloh a salátů … skutečnost
je trochu jiná, v rámci možností naší kuchyně a kuchařů.

A za mě hlavně hoooodně zeleniny, to ale naši klienti podle mých
zkušeností neslyší rádi ;)

V každém případě by měl obsahovat také sezónní potraviny –
a v ideálním případě by měl obsahovat všechno, co má kdo rád
a co byl zvyklý jíst… jen si myslím, že 257 klientů se málokdy
shodne (někdy i 2 lidé nejedí stejné jídlo).

2. Jak kontrolujete kvalitu surovin pro stravu?

Za kvalitu surovin zodpovídá výrobce a u nás v Domově Korýtko
od dodavatelů přebírá zboží paní skladní p. Marie Šponerová.
Kontroluje datum spotřeby i to, jestli není poškozený obal apod.

Nákup potravin je nastavený naším zřizovatelem přes nákupní
portál, kdy se dodavatelé potravin zúčastňují tzv. aukcí s cenovou
nabídkou. I přes to, že bychom měli nakupovat to nejlevnější,
musíme zohlednit i to, jestli vůbec a kdy nám jsou schopni
dodavatelé potraviny přivézt.

Také se snažíme nakupovat potraviny s větším obsahem
vlákniny … a jak se vyjádřila jedna uživatelka našeho Domova
Korýtko „ty těstoviny jim asi spadly na zem, že jsou takové
tmavé“ ;) … takže nespadly, nebojte se

ROZHOVOR
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ROZHOVOR S NUTRIČNÍ TERAPEUTKOU

3. Co je podle Vás možné ještě v kvalitě stravy zlepšit?  

Toto je poměrně široká otázka, ale já sama jsem zastáncem
zkoušet nové technologie. Zúčastnila jsem se předváděcího
školení na tzv. „noční vaření“, kdy především u masa se dosahuje
jeho křehkosti. Noční „dlouhé“ vaření znamená, že se např. maso
připravuje v konvektomatu dlouhou dobu při nižší teplotě
a v potravinách zůstává hodně důležitých složek.

Také nestačí jen jídlo uvařit tak, aby nám chutnalo a obsahovalo
všechno, co od něj očekáváme (vlákninu, bílkoviny, vitamíny,
minerální látky, aj.) Součástí kvality je i servírování jídla,
naaranžování, ozdobení. Určitě nikdo z nás nechce dostat
pocákaný nebo jinak ušpiněný nebo otlučený talíř. Jíme i očima.

ROZHOVOR

17.

Otázky připravil Petr Chlebovský, šéfradaktor

Odpovídala Táňa Grenová, nutriční terapeut



SRDEČNĚ ZVEME NA DALŠÍ SPOLEČNÉ AKCE

20.6.2019 LIDÉ LIDEM

Prezentace sociálních služeb v Komenského sadech v
Ostravě; v rámci programu vystoupí uživatelé Domova
Korýtko a děti ze ZŠ Březinova

25.6.2019 TANEČNÍ SETKÁNÍ S PANEM VELETOU

Školící akce pro zaměstnance s aktivní účastí klientů

26.6.2019 SCHŮZE KLIENTŮ: VELKÝ VÝBOR OBYVATEL

Společné setkání klientů s panem ředitelem a dalšími
zaměstnanci domova

27.6.2019 PUSTEVNY

Zájezd autobusem na Pustevny

4.7.2019 LETNÍ SLAVNOST

Letní slavnost s hudbou a tancem.

V letních měsících se můžete těšit také na LETNÍ KINO a
VÝLETY vícemístným automobilem FORD.

Probíhat budou také PRAVIDELNÉ AKCE:

PONDĚLÍ: 10:00 Zpívání

ÚTERÝ: 10:00 Bingo, 14:00 Cvičení s Věrkou

STŘEDA: 10:00 Trénování paměti, 14:00 Jóga

ČTVRTEK: 10:00 Kuželky se Šárkou a Simonou

PÁTEK: 9:00 Mše, 10:00 Kondiční cvičení

Pondělí až pátek volnočasové dílny a relaxace.

ROZHOVOR

18.



Hrníček s tečkou červenou
autor: paní Zdeňka, B2

Některé věci, snad pro tu vzpomínku

Neseme s sebou životem celým.

Tak ještě dneska, vidím svou maminku

Chystá mi hrníček s čajem vřelým.

Hrneček starý z dětství mi přináší

horkou chuť melty a kakaa s mlékem.

Občas však také nemoc se přihlásí

a z hrnku pak pila jsem teplý čaj s lékem.

Proto ho znovu ukládám do skříňky

ke všem těm novějším a snad i lepším.

Nemohu přece vyhodit vzpomínky,

hrníček z dětství je vždy tím hezčím.

Hrníček s tečkou červenou.

LIDÉ V DOMOVĚ
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HRANICE POZNÁNÍ

Na rozdíl od zvířat máme dar myšlení a poznávání. Na
myšlení zpočátku záleželo samotné přežití člověka. Člověk
byl proti zvířatům slabý a proto se musel organizovat do
společenství a cvičit svůj mozek ve vymýšlení nástrojů
a zbraní. Docházelo také k rozvoji jeho tvůrčí fantazie.

Lidská společnost si zpočátku vytvářela různé kulty a víry.
To pravděpodobně v pravěku stimulovalo výtvarnou činnost
člověka. Nejkrásnější projev pravěkého výtvarného umění
najdeme ve španělské Altamiře. V průběhu historie lidstva se
rozvíjela kultura, věda a technika. Člověk dosáhl
pozoruhodného stupně svého poznání. Klademe si otázku,
kde jsou hranice tohoto poznání. Možná, že to souvisí
s kapacitou mozku a také s motivací.

Dneska jsme poznali hodně z tajemství vesmíru a z tajemství
života. Ne všichni však mají stejnou inteligenci. Když takový
chlap sedí v hospodě u piva, nechová se příliš chytře. Měl by
se místo toho vzdělávat. Konzumuje alkohol, který mozku
škodí a snižuje jeho poznávací schopnosti. Pánové, zamyslete
se nad tím jak vám skrze prsty utíkají vaše šance!

K ZAMYŠLENÍ
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Mgr. Petr Chlebovský, šéfredaktor



HISTORIE A SOUČASNOST

Nezapomenutá Ostrava
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Zdroj: https://www.google.com/
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Poznali jste místa na fotografiích? Správné odpovědi naleznete 
v závěru a řešení.



KVÍZ
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Řešení najdete na poslední straně tohoto Zpravodaje

Mgr. Lukáš Bražina

Která slova nepatří mezi ostatní?

Doplňte zvíře do rčení

1. JAK TI DUPOU………………………………………………

2. BYLA TO NOVINÁŘSKÁ …………………………………

3. ANI…………………………………PO NĚM NEŠTĚKNE

4. ROZUMĚJÍ TOMU JAKO …………………..PETRŽELI

5. ZABIL DVĚ…………………………….JEDNOU RANOU

6. NEVÍ, JAK SE MÁ ROZHODNOUT, JE NA……………………………………..

7. NENÍ TO ANI…………………..………..ANI………………………………………….

8. BYL TO VZÁCNÝ ČLOVĚK, TAKOVÁ BÍLÁ……………………………………..

9. NIC Z TOHO NEBUDE, VŠECHNO TO BYLO PRO…………………………..

1. KÁVOVAR, UMYVADLO, MIXÉR, VYSAVAČ

2. SOPRÁN, BARYTON, ALT, TENOR, ŽIDLE

3. SÓJA, ČOČKA, KVĚTÁK, FAZOLE, HRÁCH

4. MLADÝ, HEZKÝ, KOSTRBATÝ, AKTIVNÍ, CHYTRÝ

5. SVÍČKA, STROMEČEK, CUKROVÍ, KRASLICE, DÁRKY

6. KOŠILE, TRIČKO, PONOŽKY, LYŽE, KLOBOUK

7. KAŠTAN, ŽALUD, BUKVICE, ŠIŠKA, OŘÍŠEK

8. BOK, HLAVA, ZÁDA, BOULE, RUKA

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
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ZÁVĚR A ŘEŠENÍ

Řešení:

Která slova nepatří mezi ostatní?

Nezapomenutá Ostrava

1. UMYVADLO
2. ŽIDLE
3. KVĚTÁK
4. KOSTRBATÝ
5. KRASLICE
6. LYŽE
7. ŠIŠKA
8. BOULE

Doplňte zvíře do rčení

1. KRÁLÍCI
2. KACHNA
3. PES
4. KOZA
5. MOUCHY
6. VÁŽKÁCH
7. RYBA, RAK
8. VRÁNA
9. KOČKU

1. Stará radnice Ostrava
2. Železňák v Hrabůvce
3. Obchodní dům Baťa na Masarykově náměstí
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