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Vážení čtenáři Zpravodaje Korýtko,
léto je v plném proudu a máme tady srpen. Vzpomínám si na
krásné časy, kdy jsem ještě chodil a svoji dovolenou jsem trávil na
koupališti popřípadě u moře. My senioři v Korýtku zpravidla trávíme
krásné letní dny na zahradě nebo na terase. Počasí je střídavé, vysoké
teploty se střídají s poněkud nižšími.
Ve Zpravodaji Korýtko najdete spoustu zajímavého čtení
a pěkné fotografie. Přeji Vám, vážení čtenáři, spoustu pohody do
posledního prázdninového měsíce.
Mgr. Petr Chlebovský,
šéfredaktor

MĚSÍC V ROCE

Srpen
Srpen je osmý měsíc roku gregoriánského kalendáře. Má 31
dní. České jméno pochází pravděpodobně od slova srp, což býval hlavní
nástroj užívaný v raném zemědělství při sklizni obilí (tedy při žních), žně
pak obvykle končily právě v osmém měsíci kalendářního roku.
V původním římském kalendáři (republikánském) byl název
tohoto měsíce sextilis („šestý“) a měl celkem 29 dní. Při reformě
kalendáře Gaiem Juliem Caesarem roku 46 př. n. l. získal měsíc sextilis
navíc jeden den, takže čítal dohromady třicet dnů.
Při Augustově opravě tohoto kalendáře roku 8 př. n. l., kdy
byla upravena určitá nepřesnost v počítání juliánského kalendáře
římskými pontifiky, navrhl Senát, aby byl měsíc sextilis přejmenován na
augustus na počest reformátora kalendáře. Rozšířený názor říká, že z
důvodu, že se nepovažovalo za dostatečně uctivé, aby měsíc
pojmenovaný po současném císaři měl méně dní než měsíc
pojmenovaný po Juliu Caesarovi, dostal i měsíc augustus navíc jeden
den, který byl následně ubrán z měsíce února, který od té doby má jen
28 (nebo v přestupném roce 29) dnů. Ale jsou některé indicie
napovídající, že srpen měl 31 dní už po julianské reformě.
Aby neměly tři měsíce za sebou po 31 dnech, byl zároveň
převeden jeden den ze září do října a jeden den z listopadu do prosince,
a tak bylo rozrušeno Sósigenovo pravidelné střídání dlouhých a krátkých
měsíců.

Pranostiky:
 Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.
 Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.
 Jsou-li v srpnu hory kalný, budou v zimě mrazy valný.
 Od svatého Bartoloměje slunce již tolik nehřeje.
Čerpáno z:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Srpen
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UDÁLOSTI Z DOMOVA KORÝTKO

Události za červenec 2018
4.7.2018
Letní kino

K letním dnům neodmyslitelně patří i letní kino, proto vznikl
nápad, že promítneme film na terase Domova i pro naše uživatele.
Nejdříve jsme oslovily vedoucí jednotlivých pater, aby zjistili zájem
o promítání a případně, jaký film by si uživatelé přáli. Podle přání
uživatelů jsme pak zvolily do užšího výběru čtyři filmy a nechaly
hlasovat uživatele na jednotlivých patrech. Z nabídky filmů – Hříšný
tanec, Líbáš jako Bůh, Drahé tety a já a Léto s kovbojem, většina
uživatelů hlasovala pro Hříšný tanec. Byly jsme velmi překvapené, že
uživatelé projevili zájem právě o tento film.
Abychom umocnily atmosféru kina, rozhodly jsme se
s uživatelkami na C2 upéct bábovky a slané pečivo. Pekly sice s námi jen
dvě uživatelky, za to se ale do pečení pustily s obrovskou chutí. Bábovky
i slané pečivo jsme pak podávaly v letním kině.
2.

Letního kina se zúčastnilo dvacet uživatelů, téměř všichni se
dívali až do konce. Přálo nám i počasí, kdy po dlouhé době byl teplý
večer. Nejdříve jsme nachystaly techniku, pak posezení a občerstvení,
kdy k našim napečeným výrobkům jsme ještě podávaly kávu, čaj, pivo,
slané a sladké pochutiny. Promítat jsme začaly před 21. hodinou a film
trval téměř do 23:00 hodin.

Atmosféra byla vynikající, troufáme si říct, že uživatelé byli
velmi spokojeni jak s promítáním, tak s občerstvením, kdy nám
sdělovali, že bábovky máme výborné, nadýchané. Určitě bychom chtěly
tuto akci zopakovat ještě jednou v srpnu.

Mgr. Šárka Menšíková a Jana Neoralová, DiS.,
středisko C2
3.

16.7.2018
Hudební vzpomínání
Rudolf Cortés
V dalším pokračování našeho Hudebního vzpomínání jsme si
připomněli osobnost Rudolfa Cortése, někdejší hvězdu 40. až 70. let. Na
23 uživatelů si zavzpomínalo i zazpívalo písně jako Nelly Gray, Váš dům
šel spát, Daleko, daleko či Marita.
V následujícím pokračování Hudebního vzpomínání si
přiblížíme dívčí vokální soubor Bajo-trio.

Rudolf Cortés se narodil jako Rudolf
Kraisinger 15. března 1921 v Plzni do rodiny
bednáře Rudolfa a Španělky Mercedes, jejíž
jméno za svobodna si zvolil za umělecký
pseudonym. Vyučil se kožešníkem a tomuto
zaměstnání se několik let také věnoval. Zpěv
studoval soukromě u D. Levitzkého a Draga
Vitiče. Při zaměstnání působil jako člen orchestru
Metropolitan J. Podlahy, u Jaroslava Maliny a ve
spolcích Smetana, Komorní zpěvohra a Zlatá
hvězda. Profesionálně začal vystupovat s orchestrem Emila Ludvíka
a v německém divadle Moravské Ostravy.
Po skončení války se usadil v Praze, kde vystupoval v Divadle
5. května, Divadle V+W U Nováků, Hudebním divadle v Karlíně, Divadle
ABC a poté v Alhambře. Rudolf Cortés svůj znělý hlas a herecké
předpoklady využil na divadelních prknech při hudebních komediích,
operetách a muzikálech (Divotvorný hrnec, Limonádový Joe, Nebe na
zemi, César a Kleopatra, Muž jménem La Mancha).

4.

V českém filmu se Cortés objevil na počátku 50. let a až do
70. let se postupně objevoval v menších rolích (popřípadě jen zpíval).
Prvně si zahrál dřevorubce v pohádce Pyšná princezna, kde zpíval píseň
Pro pár stromů statný les. Dále se objevil ve filmech Z mého života,
Hlavní výhra, Hvězda jede na jih. Ve snímku Hledá se táta jsme mohli
v písni Vím, že bývá malý člověk sám slyšet pouze jeho hlas.
V 60. a 70. letech se objevil v titulech Transport z ráje,
Limonádový Joe, aneb Koňská opera, Kdyby tisíc klarinetů, Bylo čtvrt
a bude půl a nakonec ve filmu Romance za korunu, z nějž pochází píseň
Nejmíň stárne klaun.

V letech 1947 až 1956 vystupoval s orchestrem Karla Vlacha.
Později měl své vlastní doprovodné skupiny. Koncerty pořádal po celém
tehdejším Československu a koncertoval i v zahraničí (NDR, SSSR,
Rakousko, Polsko). Vystupoval v rozhlase a televizi.
Na gramofonové desky firem Ultraphon a Supraphon nahrál
stovky skladeb. Z obrovského množství jmenujme písně Váš dům šel
spát, Až budeš má, Ďáblovo stádo, Mercedes, Kalná řeka, Nelly Gray,
Lásko má či V životě se stává.
Byl dvakrát ženatý a měl tři děti. Dášu, Rudolfa a Davida. Byl
také vášnivým rybářem. Získal rovněž titul Zasloužilý umělec.
Na konci 60. let onemocněl Alzheimerovou chorobou a na
sklonku života se odstěhoval do domova důchodců v Krásné Lípě. Zde
12. prosince 1986 ve věku 65 let zemřel.
Jeho dcera Dáša spolu s Ondřejem Suchým vydala knihu
vzpomínek Rudolf Cortés: Milovaný i zatracovaný (2004) a Pavel Křemen
natočil v roce 2007 dokument Zapomenutá hvězda.
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Martin Škamla,
recepční

17.7.2018
Prázdninové tvoření s dobrovolníky

I přesto, že mají dobrovolníci z projektu MOST prázdniny
a rozutekli se do všech světových stran, našli si trochu času, aby dne
17.7.2018 navštívili uživatele Domova Korýtko. Tentokrát k nám dorazilo
šest studentů pod vedením koordinátorky Kateřiny Polínkové a udělali
uživatelům kreativní odpoledne.
Osm uživatelek si po příchodu do horních dílen vybralo, co
by chtěly tvořit. Nakonec malovaly na šnečí ulity a na oblázky, některé
pak na vázy a trička pro vnoučata. Kdo neměl výtvarné vlohy, mohl si
zahrát třeba pexeso. Studentky také předvedly zajímavou metodu
pískování, na kterou však nikdo další odvahu neměl.

Atmosféra byla uvolněná a příjemná, všichni si při aktivitách
pěkně popovídali. Studenti přislíbili, že najdou společný termín i
v srpnu, a tak je budeme s radostí opět očekávat.

Bc. Karolína Švajdová
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20.7.2018
Aromaterapie C1
Aromaterapie je druh alternativní medicíny, který využívá
éterické oleje a další vonné složky, jako jsou bylinky, koření, za účelem
změny mysli, nálady, procesu poznávání nebo zdraví. Aromaterapie
znamená „léčbu pomocí vůní“. Je složen ze dvou slov: „aroma“ – vůně
a „terapie“ – léčba.
V aromaterapii se používají rostlinné oleje (slunečnicový,
olivový, sezamový, mandlový aj.), do kterých se přidávají aromatické
olejové esence. My jsme použily různé bylinky a koření (levandule,
meduňka, máta, skořice, bazalka, česnek, nové koření, bobkový list,
majoránka, rozmarýn, oregano, aj.)

Byliny, nebo-li léčivé rostliny, jsou nejvýznamnějším zdrojem
přírodních léčiv. Dříve se na ně zaměřovalo především lidové léčitelství,
dnes se s nimi hojně pracuje i v moderní medicíně. Až do 16. století se
léčivé byliny rozšiřovaly zejména díky poznatkům ze zemí Orientu
(Mezopotámie, Egypt, Indie a Čína). Významně se toto lidové léčitelství
rozvíjelo i na území starověkého Řecka a Říma.
Uživatelům se akce s bylinkami a kořením líbila, těší se na
další setkání. K příští aromaterapií si připravíme bylinkový nápoj.
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Radmila Helekalová a Lucie Vilšerová,
středisko C1
8.

21.7.2018
Slavnosti Domova Korýtko
V sobotu 21. 7. 2018 se pro uživatele, jejich rodinné
příslušníky a blízké v odpoledních hodinách uskutečnila letní akce na
zahradě Domova s názvem „1. ročník slavností Domova Korýtko“.
Realizační tým ve složení sociálních pracovníků a vedoucích služby
budovy C zaměřil tuto akci na historii našeho domova. Sociální
pracovnice z oddělení C1 a C3 vytvořily k tomuto tématu nástěnky, také
nafotily kroniku Domova Korýtko. K fotkám starých místností nafotily
nynější podobu. Nástěnky jsou nyní k nahlédnutí ve vestibulu Domova,
směrem k oddělení C1.

Celou akci zahájil ředitel domova pan Mgr. Jan Seidler, popřál
uživatelům, zaměstnancům a hostům příjemnou zábavu. Poté jsem
přítomné krátce seznámila s historií Domova a programem slavností.
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Po celé odpoledne k poslechu hrál kytarista pan Roman Petr.
Kolem třetí hodiny odpoledne pan ředitel poděkoval vybraným
zaměstnancům za dlouholetou práci pro Domov Korýtko. Ohodnocený
organizačním týmem byl i také pan ředitel - za kvalitní vedení Domova
Korýtko a za vstřícný přístup k uživatelům a zaměstnancům.

Poté vystoupila mladá, talentovaná baletka „Dája“, která
předvedla dvě vystoupení a sklidila u diváků obrovské nadšení. Baletku
jsme odměnili balíčkem sladkostí. Také jsme měli nachystaný program
pro děti, kdy si mohly zastříkat z ruční hasičské stříkačky, skákat v pytli,
házet na cíl, střílet plechovky, zdolat opičí dráhu, bludiště či chůzi
s pingpongovým míčkem na polévkové lžíci. Soutěží se zúčastnily pouze
čtyři děti, které za každou disciplínu dostaly bonbón a nakonec všechny
dostaly balíček sladkostí. S organizací her nám velice pomohla naše
praktikantka slečna Nikola Rašková.

10.

Rovněž vznikl nápad, že někteří členové organizačního týmu
předvedou „Retro módní přehlídku“. Ta následovala po vystoupení
baletky. Přehlídku moderoval vedoucí služby C3 pan Josef Chovanec
v havířském oděvu. „Modelky“ ve složení Anna Fischerová, Jana
Neoralová, Petra Pavelková, Karolína Švajdová a Šárka Menšíková
v doprovodu písní 80-tých let předvedly tři druhy kostýmů a to nejdříve
sportovní či pracovní oděv, poté předvedly zástěry a nakonec
společenské šaty. Domníváme se, že se módní přehlídka líbila.
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Po celou dobu bylo pro uživatele připraveno bohaté
občerstvení v podobě grilované klobásy, čepovaného piva, kávy, nealko
pití či nealko piva, také sladkých croissantů. Pro přítomné dětské
návštěvníky byly připraveny různé sportovně-soutěžní stanoviště.
Nakonec programu pan kytarista Roman Petr zahrál
a zazpíval lidové písně.

Realizační tým: Sociální pracovnice C1 - Bc. Karolína Švajdová, vedoucí
služby C2 - Jana Neoralová, DiS., vedoucí úseku sociálního - Mgr. Šárka
Menšíková, sociální pracovnice C3 - Mgr. Petra Pavelková, vedoucí
služby C3 - Josef Chovanec, sociální pracovnice DsZR - Bc. Anna
Fischerová a vedoucí služby DsZR - PhDr. Rostislav Mrlina.

Za realizační tým: Mgr. Šárka Menšíková,
vedoucí úseku sociálního
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31.7.2018
Přednáška - Ladislav Holba:
„Život s čtyřnohým pomocníkem – vodícím psem Ami“
Dne 31. 7. 2018 se
uskutečnila přednáška pana Ladislava
Holby, který pracuje pro Charitu sv.
Alexandra v Ostravě. Akce se konala na
terase Domova, i když bylo velké vedro,
přišlo cca 15 uživatelů, kterým jsme
připravili posezení pod stanem. Pro
uživatele jsme měli nachystané
občerstvení v podobě buchty, kterou
upekla praktikantka slečna Nikola
Rašková, také jsme podávali nealko pití
a kávu.
Pan Holba má vzácnou dědičnou nemoc, které se říká
Usherův syndrom, což znamená postupnou ztrátu sluchu a zraku. Vodicí
pes pro něj znamená návrat do normálního života. Na začátku
přednášky se pan Holba uživatelům představil a seznámil je se svým
životem a s tím, jak získal vodicího psa a kde byl pejsek vycvičený.
V průběhu přednášky seznámil uživatelé s kompenzačními pomůckami,
také s Braillovým písmem a Lormovou abecedou.
Pan Holba se věnuje karate a to z toho důvodu, že ho
přepadli na ulici a neuměl se bránit.
Pan Holba „vyzkoušel“ sociální pracovníky, zda ví, jak
nabídnout nevidomému člověku pomoc a názorně to uživatelům
předvedl.
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Po celou dobu přednášky byla velmi přátelská atmosféra,
uživatelé byli usměvaví, reagovali na dotazy pana Holby, také si mohli
Ami pohladit. Ptali se pana Holby na různé věci, např. kde pes spí, kde
všude může pes, zda může na bazén, zda s ním letěl na dovolenou, jaké
mu dává granule jako odměnu, také jak trefil do domova, jak přechází
přes přechod pro chodce a další. Do diskuse se zapojili i zaměstnanci.
Na závěr přednášky se mohli uživatelé s pejskem vyfotit.
Během
celé
akce
praktikantka na terase Domova
prodávala výrobky klientů Charity sv.
Alexandra, jako jsou nákupní tašky,
čepice pro děti, vyšívané polštáře,
maňásci, pohankové polštářky a další.
Tyto výrobky bude možné zakoupit
ještě nějakou dobu v kanceláři na
oddělení C2 a tím podpořit Charitu.
Také na oddělení C2 sbíráme pro tuto
Charitu víčka z plastových láhví, které
pak odevzdáme a získané finanční
prostředky využijeme pro naše
uživatele.

Děkuji praktikantce slečně Nikole Raškové, sociální
pracovnici oddělení C3 Mgr. Petře Pavelkové, vedoucí služby oddělení
C2 Janě Neoralové, DiS. a PSS oddělení C2 za pomoc na této akci.

Mgr. Šárka Menšíková,
vedoucí úseku sociálního
14.

INFORMACE

Změna organizační struktury a stěhování kanceláří
Měsíc červenec byl spojen se změnou organizační struktury
Domova Korýtko a v návaznosti na to došlo ke stěhování některých
zaměstnanců v přízemí budovy B.
Od 1.7.2018 má Domov Korýtko 4 hlavní útvary:
•

•
•
•

Útvar sociální a přímé péče (vedoucí Ing. Mgr. Kristýna Slaná):
sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, pracovníci
volnočasových dílen, vedoucí středisek a nová vedoucí sociálního
úseku – Mgr. Šárka Menšíková)
Útvar zdravotní péče (vedoucí Mgr. Lenka Knotková): všeobecné
sestry, fyzioterapeut, ergoterapeut, nutriční terapeut
Útvar provozně technický (vedoucí Ing. René Škarka): kuchaři,
zaměstnanci prádelny, údržba, recepce
Útvar ekonomický (vedoucí Ing. Věra Tanźynová): ekonomrozpočtář, účetní, mzdová účetní

Pro lepší orientaci na patře byla opravena čísla dveří a pořízeny nové
informační cedule.
Rozmístění pracovníků v jednotlivých kancelářích (číslo kanceláře):
3: Mgr. Jan Seidler, ředitel; Hana Šimečková, podatelna
10: sociální pracovníci Mgr. Lukáš Bražina a Simona Kočí, Dis.
11: Ing. Mgr. Kristýna Slaná, vedoucí útvaru sociální a přímé péče;
Mgr. Lenka Knotková, vedoucí útvaru zdravotní péče

19: Ing. Věra Tanźynová, ekonom-rozpočtář;
Isabella Kašpárková, účetní
21: Blažena Svobodová, ombudsmanka (1x za14 dní)
22: Ing. Viera Konderlová, personalista
24: Mgr. Šárka Menšíková, vedoucí sociálního úseku
Jana Šimková, DiS., sociální pracovnice;
Ing. Mgr. Kristýna Slaná
15.

INFORMACE

Zkvalitnění života uživatelů
Domova se zvláštním režimem
Domov se zvláštním režimem (DZR) byl podpořen Nadací
RWE, Život 90, a to ve výši 50 tisíc korun na zkvalitnění života uživatelů.
Díky podpoře tohoto projektu mají uživatelé služby možnost trávit
smysluplně svůj volný čas. Uživatelé služby jsou zapojeni do běžných
denních činností a mohou si tak uvařit nebo upéct jednoduché jídlo,
vyprat si a vysušit své osobní prádlo, a to v rámci běžné aktivizace.

Dne 24.7.2018 na službě DZR proběhla kolaudace nového
kuchyňského koutu, který byl pořízen z finančních prostředků Nadace
RWE, Života 90 a se spoluúčastí Domova Korýtko. Uživatelé
v dopoledních hodinách poprvé vařili tradiční bramborovou polévku
z čerstvých hub a domácích surovin. Domácí polévka měla velký úspěch
a uživatelé služby se těší již na další vaření a pečení.
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PhDr. Rostislav Mrlina,
vedoucí DZR

K ZAMYŠLENÍ

Návod na šťastný život
Jaroslav Dušek, oblíbený český divadelní a filmový herec, má
recept na šťastný život. Všechny problémy si totiž utváříme sami v naší
hlavě!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Když se ti něco líbí – řekni to.
Když se ti něco nelíbí – řekni to.
Když se ti po někom stýská, zavolej mu.
Když něčemu nerozumíš, zeptej se.
Když se chceš s někým setkat, pozvi ho.
Když něco chceš, popros.
Nikdy se nehádej.
Chceš-li, aby ti porozuměli, vysvětluj.
Když ses provinil, řekni to rovnou a nehledej výmluvy.
Mysli vždy na to, že každý má svou pravdu – a ta se nemusí vždycky
shodovat s tvou vlastní.
Nestýkej se se špatnými lidmi.
Nejdůležitější v životě je láska. Všechno ostatní jsou zbytečnosti.
Naše problémy jsou pouze v naší hlavě.
Okolní svět není ani dobrý, ani špatný – je mu zcela lhostejné, jestli
existuješ.
Z každé události se snaž získat pro sebe něco užitečného.
Nebuď suchar.
Pamatuj, že nikomu nejsi nic dlužen.
Nezapomeň, že nikdo není nic dlužen tobě.
Nelituj ani času, ani peněz na štěstí z poznávání světa.
V životě vždycky spoléhej pouze sám na sebe.
Věř svým pocitům.
K ženám (ostatně i k mužům) stejně jako k dětem buď trpělivý a
trochu shovívavý.
Pokud máš špatnou náladu, zamysli se nad tím, že až zemřeš,
nebudeš mít ani tu.
Žij dneska, protože včerejšek už není a zítřek být ani nemusí.
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KVÍZ

Odeberte písmenko
Z následujících slov se pokuste odebrat jedno písmenko na
libovolném místě tak, aby vzniklo jiné slovo.

1. Policie

15. Akcie

2. Čelenka

16. Kýla

3. Pelíšek

17. Bradla

4. Kosa

18. Miminka

5. Vrata

19. Matrika

6. Housle

20. Klapka

7. Stojka

21. Lampa

8. Lýtko

22. Vlak

9. Metro

23. Růže

10. Mastný

24. Stužka

11. Poušť

25. Kompars

12. Placka

26. Molo

13. Krajka

27. Platný

14. Branka

28. Kompost

( Řešení najdete na poslední
straně tohoto Zpravodaje. )

Jana Rybářová
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ZDRAVÍ

Spánek, větrání, voda
• PROBLÉMY S USNUTÍM – jak usnout
o po večeři na procházku či provést malé cvičení – alespoň 20 minut
pohybu
o teplá sprcha
o větrat – v průběhu celého dne a před spaním
o pokojová teplota na noc 20˚C – v zimě nepřetápět
o bylinkový čaj – meduňkový
o levandulová esence– vetřít do spánků a pod nos
o nepít před spaním alkohol, kávu, nejíst tučná a sladká jídla, nekouřit
o nedívat se na televizi alespoň hodinu před spaním
o zklidnit myšlenky např. meditačním dýcháním

• VĚTRÁNÍ
o Vydechujeme oxid uhličitý a při nevětrání se jeho koncentrace
zvyšuje, až je tělo doslova tráveno, aniž bychom si to uvědomovali.
o V místnosti o velikosti 20 metrů čtverečných se vzduch vydýchá za 23 hodiny. Buňky v těle mají málo kyslíku a tím málo energie. Člověk
je pak unavený, slabý a pokud tento stav přetrvává, tak i nemocný.
o Zotavení po přiotrávení trvá přibližně 2-3h při dýchání na čerstvém
vzduchu!
o Nejproblematičtější je zimní období, kdy je člověku zima, proto málo
větrá, hodně topí a chodí minimálně ven. I proto je tolik lidí
nemocných právě v zimě. Stejně tak i v jiných ročních obdobích, kdy
například prší.
o Nemoci jsou také v zimě způsobeny nedostatkem vitaminu D, který
získáváme ze slunce. Je důležité chodit ven i v zimě!
• VODA V NOCI U POSTELE
o Nepijte vodu ze sklenice, kterou jste měli přes noc na nočním stolku.
o Chemické procesy, které se ve vodě dějí, jsou zdraví škodlivé –
působením tepla a prachu.
o Chuť vody se mění oxidem uhličitým, který se přeměňuje na kyselinu
uhličitou. Tím se snižuje pH vody, které podporuje vznik škodlivých
mikroorganismů.

Jana Rybářová
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PUTOVÁNÍ PO ČESKU

Ruční papírna Velké Losiny

Velké Losiny ležící severně od města Šumperka v malebném
údolí řeky Desné jsou jedním z nejnavštěvovanějších míst jesenického
podhůří. Jsou známé nejen svou bohatou a zajímavou historií, staletou
lázeňskou tradicí, ale i řadou cenných kulturních památek. Zcela právem
k nim náleží také velkolosinská ruční papírna, jež byla na zdejším panství
moravského rodu pánů ze Žerotína založena na sklonku 16. století.

Ruční papírna
Velké Losiny

Velkolosinská manufaktura dnes patří k nejstarším doposud
pracujícím podnikům svého druhu v Evropě. Ruční papír se zde stále
vyrábí tradičním postupem z bavlny a lnu. Pro svou vysokou kvalitu
a staletou trvanlivost se používá zejména ve výtvarném umění, pro
významnou osobní i firemní korespondenci, reprezentační účely, k tisku
bibliofilií a rovněž v knižní umělecké a restaurátorské praxi.
Od poloviny 70. let 20. století prošel celý areál několika
rekonstrukcemi a opravami. Unikátní areál významné technické
památky, která zejména z pohledu více jak čtyřsetleté kontinuity
tradiční ruční papírenské výroby nemá v oblasti střední Evropy obdoby,
byl v roce 2001 vládou České republiky prohlášen národní kulturní
památkou.
20.

PUTOVÁNÍ PO ČESKU

Papírenskou manufakturu dal vybudovat v místech bývalého
obilného mlýna Jan mladší ze Žerotína. Papírna zahájila výrobu
v rozmezí let 1591 – 1596. Poprvé existenci papírny připomíná nejstarší
známá průsvitka z roku 1596 v podobě žerotínského erbu – lva
s korunkou stojícího na třech pahorcích.
Během staletí se v držení papírny vystřídala celá řada
papírnických rodin a mistrů. V roce 1603 Jan mladší ze Žerotína podnik
odprodal prvnímu známému papírníkovi Ondřeji Klugovi. Po celé 17.
a 18. století zásobovala papírna produkcí zejména psacích, konceptních
papírů a lepenky své nejbližší okolí.
Do historie papírny zasáhly známé čarodějnické inkviziční
procesy poslední čtvrtiny 17. století, kdy se v roce 1680 jednou z jejich
prvních obětí stala i manželka losinského papírníka Barbora
Göttlicherová.
Roku 1729 byl žerotínskou vrchností do papírny pořízen
převratný vynález – holandr k přípravě papíroviny, patrně jako první
zařízení tohoto druhu na Moravě. Zdejším papírníkům se i přes veškeré
snahy nepodařilo prosadit se v konkurenci. Snad i proto roku 1778
hrabě Jan Ludvík ze Žerotína podnik prodal papírnickému mistru
Matyáši Wernerovi ml. Na přelomu 18. a 19. století získal soubor
objektů ruční papírny svou dnešní pozdně barokní a klasicistní podobu.
Ve Velkých Losinách se produkci ručního papíru podařilo
udržet díky podnikavosti Antona Schmidta st., jehož rodina papírnu
koupila roku 1855. Vedle bělidla, textilní a papírenské výroby zde byla
roku 1913 uvedena do provozu i vodní elektrárna. Objevení vynikajících
filtračních vlastností ručně čerpaného papíru umožnily tradičnímu
papírnickému řemeslu ve Velkých Losinách přežít nejtěžší období
a přenést se díky své originalitě a kvalitě až do současnosti.
V roce 1949 se papírna stala součástí národního podniku
Olšanské papírny, později akciové společnosti, zabývající se
papírenskou výrobou v několika strojních průmyslových papírnách na
Šumpersku. Od roku 2006 je sídlem samostatné společnosti Ruční
papírna Velké Losiny a.s.
Navštivte nejen muzeum se 2 prohlídkovými okruhy, ale také
dílnu, kde si můžete sami papír či obálku vyrobit, či navštívit
reprezentační prodejnu s výrobky a suvenýry.
Zdroj:
https://www.rucnipapirna.cz/cz/rucni-papirna/historie
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HISTORIE A SOUČASNOST

Dolní Vítkovice tehdy a dnes – 3. 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 další fotografie z Dolních Vítkovic. Líbí se vám proměna?

Gong tehdy

Gong dnes

Heligonka tehdy

Heligonka dnes

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

Práce a výdělky po 1. světové válce
Když skončila válka, bylo zapotřebí konsolidovat nový stát.
Došlo na dočasné uzavření hranic, měnovou reformu. Pro
Československo dopadla situace relativně dobře: na našem území se
totiž nacházelo 70-80% průmyslových podniků celého starého
Rakousko-Uherska.
Těsně po válce byl počet nezaměstnaných na 228 000.
Přesně tolik přišlo o práci v důsledku neplatnosti válečných objednávek.

Kvůli odtržení od monarchie došlo navíc ke zpřetrhání
obchodních svazků s Rakouskem, Maďarskem a částečně i s Německem.
Těžký zásah utrpěl hutní a strojírenský průmysl, ale nezaměstnanost se
dál šířila jako lavina. Kromě lidí bez práce tu bylo 210 000 válečných
invalidů, kteří potřebovali péči. A stále chybělo 385 000 párů mladých
a silných rukou mužů, kteří na válečných frontách padli.
Horník z Kladna mohl v roce 1919 domů přinést měsíčně až
600 korun. Musel to být ale opravdu dobrý havíř, protože byl placen od
váhy narubaného uhlí. Pokud bylo nosné ložisko slabé, nebo pracoval
pomaleji, odměna byla poloviční. Menší peníze přinesli i ti, kteří jen
pomáhali: vyváželi materiál a hlušinu. Jejich odměna za měsíc
osmihodinových prací činila jen kolem 150 korun. I proto se musela
zapojit celá rodina. Celo-rodinný měsíční výdělek pak činil kolem
jednoho tisíce korun.
O deset let později, před nástupem krize, byla situace o něco
lepší: na šachtě jste si mohli vydělat v průměru kolem 940 korun. Jenže
už bez oficiálně zakázaného dětského výdělku.
Zdroj:
https://www.stoplusjednicka.cz/lesk-bida-ceskoslovenskajak-vypadal-zivot-nizsich-vrstev-za-prvni-republiky/
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ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO

Osud Karla Hašlera
Jeho písničky znal a miloval snad každý. Karel Hašler byl
český písničkář, herec, textař, skladatel, spisovatel, scenárista, dramatik,
režisér, ředitel gramofonového vydavatelství a také odvážný vlastenec,
a právě to se mu stalo osudné.
Často skládal velice aktuální
štiplavé songy zesměšňující veřejné
skandály či politiky. Když se ráno něco
stalo, večer už o tom zpíval. Brzy se stal
jedním z nejpopulárnějších pražských
kabaretiérů.
Ve 30. letech se nacistická
mračna stahovala čím dál blíže
k republice. Karel Hašler dál objížděl
republiku se
svým
kabaretním
programem. Jeho písničky těšily i posilovaly národního ducha. Postupně
v nich ještě přitvrzoval. Prý si myslel, že Němci jsou tu jen na pár
měsíců. Možná právě proto vůbec nedbal na opatrnost. Texty jako
„...hoši od gestapa, vy tu klidně spíte, vy se odtud domů nikdy nevrátíte.
Nevrátíte vy se nikdy domů zpátky, budou pro vás plakat otcové i matky.
Zůstanete tady jako bídné trety, budou pro vás plakat Gertrudy
i Gréty…“ německá státní policie jen stěží mohla přeslechnout.
Poprvé gestapo Hašlera vyslýchalo na jaře 1939
v Petschkově paláci. Nacisté se snažili zjistit, jestli je pravda, že
horníkům na Kladně rozdával štvavé letáky. Poté mu zakázali zpívat,
mohl už jen dirigovat.
Zastrašit se však nenechal. Svou nejslavnější píseň Ta naše
písnička česká přetextoval tak, že se v ní mimo jiné zpívalo: „Poslyšte
lidičky, zahoďte vidličky, beztak už není co žrát: Všechno nám sebrali,
všechno nám sežrali, nechali jenom ten protektorát…“
Jenže 2. září 1941 pro umělce přijeli dva muži doprovázení
autem plným vojáků. Populární kabaretiér byl přímo odvezen do
Prahy. Po výsleších jej přesunuli na transportní celu drážďanské věznice
a odtud pak v říjnu do koncentračního tábora Mauthausen. Zde přežíval
do 22. prosince1941. Domů už se však nevrátil…
Zdroj:
https://www.stoplusjednicka.cz/pisnickar-prvnirepubliky-zpev-poslal-karla-haslera-do-koncentraku

24.

K ZAMYŠLENÍ

Otcova slova synovi
Pokud mě jednoho dne uvidíš starého, pokud se zašpiním při
jídle a nebudu se umět obléci, měj se mnou trpělivost - vzpomeň si na
časy, kdy jsem to učil já tebe. Pokud budu mluvit a stále opakovat to
samé, nepřerušuj mě, poslouchej! Když jsi byl malý, musel jsem ti každý
večer vyprávět tu samou pohádku.
Když se nebudu chtít umýt, nezahanbuj mě - jen si vzpomeň,
kolik důvodů jsem si musel vymyslet, abych dostal do koupelny tebe.
Když budeš vidět mou nevědomost pro nové věci, dej mi čas a nedívej
se na mě s ironickým úsměvem. Já jsem měl trpělivost, abych tě naučil
abecedu.

Když budu mluvit a nebude to dávat smysl, dej mi čas, abych
si vzpomněl. Není důležité, co řeknu, ale potřeba být s tebou, mít tě.
Když moje unavené nohy budou dělat mé kroky stále těžšími, přijď mi
naproti a podej mi ruce – tak jak jsem to dělal já tobě, když jsi zkoušel
své první krůčky. Když řeknu, že už chci zemřít, nezlob se, jednoho dne
pochopíš, co mě nutí to vyslovit.
Časem pochopíš, že i přes mé chyby, jsem chtěl pro tebe
vždy to nejlepší, že jsem se ti snažil vždy z cesty odstranit překážky. Dej
mi trochu tvého času, dej mi trochu tvé trpělivosti, dej mi rameno, na
které mohu položit svou hlavu stejně, jako jsem to dělal já pro tebe.
Pomoz mi dokončit tuto cestu s láskou a klidem. Dám ti za to můj úsměv
a nekonečnou lásku, jako vždy dosud…

Zdroj:
https://www.seberizeni.cz/otcova-slova-synovi/
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Řešení
Odeberte písmenko
1. Policie - POLICE

15. Akcie - AKCE

2. Čelenka - ČLENKA

16. Kýla - KÝL

3. Pelíšek - PLÍŠEK

17. Bradla - BRADA

4. Kosa - KOS

18. Miminka - MIMIKA

5. Vrata - VATA

19. Matrika - MATIKA

6. Housle - HOUSE

20. Klapka - KAPKA

7. Stojka - SOJKA

21. Lampa - LAMA

8. Lýtko - LÝKO

22. Vlak - VLK

9. Metro - METR

23. Růže - RŮŽ

10. Mastný - MATNÝ

24. Stužka - TUŽKA

11. Poušť - POUŤ

25. Kompars - KOMPAS

12. Placka - PACKA

26. Molo - MOL

13. Krajka - RAJKA

27. Platný - PLANÝ

14. Branka - RANKA

28. Kompost - KOMPOT

