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Milí čtenáři Zpravodaje Korýtko!
Tento příspěvek píšu v době, kdy panuje tropické počasí. Věřím,
že to přežijete ve zdraví a pokud budete mít zdravotní problémy,
naše české zdravotnictví Vám pomůže. 1. července začaly
prázdniny, naši vnukové přinesli ze školy vysvědčení. Některé
děti měly dosti vysoké hodnoty známek, takže se rodiče nad tím
pohoršovali. Ke vzdělávání a učení je důležitá správná motivace.
Své děti musíme motivovat s přihlédnutím k jejich věku.
1. července to bude přesně 20 let co jsem přišel do Korýtka. Za
ta léta jsem tady zažil spoustu sestřiček a vystřídali se zde
čtyři ředitelé.
Vážení přátelé, moc bych Vám přál, abyste v Korýtku vydrželi tak
jako já a aby to byl pro Vás skutečný domov.
Mgr. Petr Chlebovský, šéfredaktor

1.

Z DOMOVA KORÝTKO

Jarmark v Domově Korýtko
V pátek 7. 6. 2019 odpoledne se na terase Domova Korýtko konal
první Jarmark, který pro uživatele domova zorganizovaly členky
spolku BabyFit ve spolupráci s Komunitní zahradou Ostrava Jih a
Domovem Korýtko. Uživatelé si mohli vyrobit v kreativních dílnách
dřevěné dekorace, pytlíky, sandálky či náramky. Výrobky pro
uživatele domova byly zdarma, pro ostatní účastníky za drobný
poplatek. Dále bylo možno na jarmarku zakoupit háčkové či
pletené roztomilosti, recyklovaný a šitý textil, hand- made
produkty a také nakoupit v bezobalovém obchodě. Maminky měly
s sebou děti, což přispívalo k výborné atmosféře, o kterou se také
postarala „živá“ hudba.

Mgr. Šárka Menšíková
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Z DOMOVA KORÝTKO

ZPÍVÁNÍ S DĚTMI
Na sobotu 8. 6. 2019, kdy se konaly Slavnosti Jihu, se senioři
Domova Korýtko obzvlášť těšili.
Nacvičili si s žáky ZŠ a MŠ Březinova krátké pásmo
písniček za doprovodu kytary, na kterou hrála paní
učitelka. Na Slavnostech Jihu měla proběhnout jejich
premiéra před publikem. Zpívání mají v malíčku, ale tréma
přece jenom byla. Co když zapomenou slova, nebo se netrefí
do melodie… Zbytečné starosti.
Po počátečních nesnázích s dopravou stanuli na podiu a už
jim patřil svět. Zazněly první akordy a všichni zpívali, jakoby
v životě nic jiného nedělali. Odměnou jim byl bouřlivý
potlesk zúčastněného publika. Chvilka slávy pominula, z očí
skanuly i slzičky dojetí.
Po vystoupení a rozloučení s dětmi a paní učitelkou si
senioři odpočinuli u občerstvení a poté se vydali do svého
domova.

Bc .Anna Fischerová
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Z DOMOVA KORÝTKO

Příprava na soutěž
Protože na 11. 6. 2019 byla vyhlášena soutěž „ O nejlepší
nepečený dort“, tak jsme se i my na oddělení C2 spolu
s uživatelkami pustily do „pečení“. V pondělí 10. 6. 2019
odpoledne jsme dortík vyrobily a v úterý ráno ještě dozdobily.
Při výrobě panovala přísná hygienická opatření. Dort se skládal
z piškotů a náplň z pomazánkového másla a šlehačky. Probíhala
diskuse o tom, jak dort nazdobit, aby byl ten „nej“. Teď už víme,
že jsme nevyhrály, ale i tak si myslíme, že náš dort byl nejlepší
a nejkrásnější. 

Mgr. Šárka Menšíková
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Z DOMOVA KORÝTKO

DZR soutěžilo o nejlepší nepečený dort
Když byla vyhlášena soutěž o nejlepší nepečený dort mezi
středisky domova, přihlásili se i cukráři DZR. Vybrali si
nepečený tvarohovo-želatinový dort. Nakoupily se všechny
suroviny a den před soutěží začal tým s výrobou dortu.
Dno dortové formy cukráři z DZR pokladli piškoty a na ně
položili kompotované ovoce. To celé zalili rozmixovaným
tvarohem s mlékem, máslem, cukrem a želatinou. Druhý den
dort ozdobili čerstvými jahodami a lístečky máty a mohlo se
soutěžit.
Mistři cukráři oddělení DZR napjatě sledovali porotu, která
rozhodovala o pořadích na třech místech.
A bylo rozhodnuto. Tentokrát se to nepovedlo. Třetí místo si
vybojovali cukráři z oddělení B4, druhé místo získalo oddělení
B3 a první místo získalo oddělení C3. Nevadí, příště budeme
nejlepší.

Bc .Anna Fischerová
5.

Z DOMOVA KORÝTKO

Příprava nepečeného dortu na středisku C3
Vzhledem k tomu, že se u nás v domově na začátku června
konala soutěž v nepečených dortech i my jsme se rozhodli, že
se do této soutěže zapojíme. Přípravy byly velkolepé, paní
Sylva se na dělání nepečeného dortu velmi těšila. Společně
jsme vybrali recept, který se skládal z BeBe sušenek
a tvarohovo-smetanovo-pudingové náplně, kterou jsme
prokládali ovocem (jahody, borůvky a maliny). Ovoce také
zdobilo celou horní část dortu. Recept i suroviny jsme měli
nakoupené, a tak jsme se do něj bez předchozího vyzkoušení
pustili den před soutěží. Paní Sylva byla velmi šikovná, vše
zvládla sama pouze s naší mírnou pomocí. Soustředění
a nadšení paní Sylvy se vyplatilo, protože jsme se umístili na
zlatém 1. místě! Nadšení a zároveň velké překvapení v očích
naší paní Sylvy bylo při vyhlášení zřejmé všem v místnosti. Paní
Sylva měla z nepečeného dortu takovou radost, že se rozhodla
udělat si stejný na své vlastní narozeniny, a proto jsme se
o 14 dní později pustili do příprav znovu, aby mohla nabídnout
kousek také své rodině a ostatním pracovníkům střediska…

Mgr. Petra Pavelková
6.

Z DOMOVA KORÝTKO

Soutěž o nejlepší nepečený dort
V úterý 11. 6. 2019 se v kulturní místnosti domova konala
soutěž „O nejlepší nepečený dort.“ Do soutěže se zapojila
všechna patra, tedy 7 týmů nadšených cukrářů. Podmínkou
bylo, že dort musí opravdu vyrobit a nazdobit uživatelé a také
jeho výrobu prezentovat pomocí fotografií a mluveného slova
přímo na soutěži.
Do poroty zasedly vážené osobnosti domova: Mgr. Jan Seidler
– ředitel, Ing. Mgr. Kristýna Slaná – vedoucí útvaru sociální
a přímé péče, Jana Šimková, DiS. – sociální agenda, Táňa
Grenová – nutriční terapeut, Magda Knyblová – kuchařka.

Hodnotil se vzhled a chuť. Porota bodovala vždy v rozmezí
1 – 7 bodů, kdy 7 bodů znamenalo nejhezčí/nejchutnější.
Dorty byly vystaveny na stolech, aby si je porota mohla
prohlédnout a obodovat vzhled, poté si porota sama nabrala
kousek od každého dortu k ochutnání a také uživatelé měli
možnost ochutnat jiný dort, než ten jejich. K dortu si mohli
pochutnat také na kávě. Aby byla zachována anonymita a
porota nevěděla čí dort boduje, byly dorty očíslovány. Na
správnost vyhodnocování poroty dohlížela Mgr. Petra
Pavelková.
Po vyhodnocení porotou, týmy prezentovaly postup přípravy
dortů a doložily ji krásnými fotografiemi. Musím uznat, že
uživatelé se do toho vrhli s nadšením a nepotřebovali ani
nápovědu, vše si pamatovali. Poté jsme dali slovo porotě, kdy
každý z porotců mohl soutěž zhodnotit. Poté pan ředitel
vyhlásil výsledky a předal prvním třem týmům dárky.
7.

Z DOMOVA KORÝTKO

Na prvním místě se umístil tým z oddělení C3, na druhém
z oddělení B3 a na třetím z oddělení B4.
Všechny dorty byly nádherné a určitě i dobré. Fotografie
a recepty si můžete prohlédnout na prosklených dveřích při
vstupu na budovu „C“.
Děkuji všem zúčastněným týmům a také kolegyním a kolegům
za pomoc při přípravě a průběhu soutěže.

Mgr. Šárka Menšíková
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Z DOMOVA KORÝTKO

Návštěva MŠ Šeříkova
Ve středu dne 19. 6. 2019 jsme se v dopoledních hodinách
vypravili společně s našimi uživateli do MŠ Šeříkova v Ostravě
Výškovicích za dětmi, které nám pomáhaly v květnu osázet
terasu. Na přivítanou nám děti zazpívaly písničku a potom se
usadily před naše seniory a začaly jim malovat jejich portréty,
které si následně senioři odnesli s sebou na památku. Během
malování portrétů jim naši uživatelé také zazpívali pár písniček,
aby jim to šlo lépe od ruky. Poté děti ukázaly našim seniorům
hračky, které ve školce mají a ti si tak zavzpomínali na své dětství
a na hračky, které měli k dispozici oni. Od kuchařek ze školky
jsme dostali malé občerstvení, které bylo opravdu vynikající
a osvěžující. Setkání bylo pro obě strany velmi příjemné a děti se
s námi loučily větou: „Brzy zase přijďte!“ A my určitě rádi
přijedeme…

Mgr. Petra Pavelková
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Z DOMOVA KORÝTKO

Akce Lidé lidem 2019
Ve čtvrtek 20. 6. 2019 reprezentovali Domov Korýtko naši
klienti na akci LIDÉ LIDEM 2019, která se konala za krásného
počasí v Komenského sadech v Ostravě. Opět zazpívali spolu
se žáky Základní školy a mateřské školy Březinova v Ostravě
krátké pásmo písniček a sklidili potlesk a skandování
přihlížejících. V Ostravě se všem líbilo, byl to pěkný den.
Tato akce, kterou pořádá Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy (náš zřizovatel)
měla za úkol prezentovat všechny sociální služby působící ve
městě Ostravě.
Bc. Anna Fischerová
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Z DOMOVA KORÝTKO

PREZENTACE SLUŽBY NA AKCI LIDÉ LIDEM
Pod záštitou města Ostrava se dne 20.6.2019 konala
komunitní akce Lidé lidem. Jednalo se již o 11. ročník a letos
proběhl v Komenského sadech v centru Ostravy. Hlavním
cílem akce je představení poskytovatelů sociálních služeb
a jejich aktivit široké veřejnosti. Domov Korýtko jsme měly
možnost s kolegyní Petrou Pavelkovou prezentovat u stánku,
který nabízel sociální služby pro seniory. Zde se v průběhu
dne vystřídalo několik zástupců poskytovatelů služeb.
Příchozím jsme předávaly informace o našem Domově
Korýtko, a to především, jak požádat o službu, co vše
nabízíme a kolik se za službu platí. K nahlédnutí bylo také
několik výrobků z volnočasových dílen a poslední čísla
Zpravodajů. Po našem vyhrazeném čase jsme se zchladily
ledovou kávou, kterou nám připravili baristé s mentálním
postižením z pojízdné kavárny Mental kafe. Poté jsme
vyzvedly naše zpěváky pod pódiem a zamířily zpět do
Domova. Akci v odpoledních hodinách zpestřoval
doprovodný program pro děti i dospělé a o příjemné
zakončení akce se postaral písničkách Jan Pokorný přezdívaný
„Pokáč“ hrající na ukulele.
Mental kafe

Bc. Karolína Švajdová
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Z DOMOVA KORÝTKO

Smažení vaječiny na C1
Dne 21.6.2019 jsme společně s uživateli služby vyjeli na zahradu
domova, kde jsme smažili vaječinu. Podle tradice jsme
spotřebovali mnoho pažitky, špeku, domácích vajíček. Uživatelé
služby si tak jako každý rok velmi pochutnali a užili si hezké počasí.

Bc. Renáta Augustínová
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Z DOMOVA KORÝTKO

Tradiční pečení na B4
I tento měsíc jsme si pochutnávaly na vlastnoručně upečených
dobrotách. A protože jdeme s dobou a dnes je přece moderní
péct zdravě, pustily jsme se do pečení ovesných sušenek. K tomu
jsme si uvařily kávičku a to vám byla lahoda. Určitě jsme je
nepekly naposledy…

Tahle naše odpoledne mají pro nás
zvláštní význam. Nejenže zavzpomínáme
na dobu, kdy jsme pečením pro naše
rodiny trávily mnoho času, ale především
je to pro nás příležitost se lépe poznat…
Zrovna tady si prohlížíme naše osobní
fotografie, povídáme si o životě a našem
dřívějším povolání.
A abych nezapomněla… naše cukrářské umění
již bylo oceněno, a sice v podobě třetího místa
v soutěži o nejlepší nepečený dort.
Jak vidíte, nejen uživatelé z toho měli velikou
radost 

Mgr. Lenka Kokešová
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Z DOMOVA KORÝTKO

Taneční workshop s Petrem Veletou
V úterý 25. 6. 2019 v kulturní místnosti po celý den probíhalo
školení „Hudba a pohyb jako aktivizační a komunikační
prostředek pro seniory s demencí a jejich pečující“ s tanečním
mistrem Dr. Petrem Veletou M. A. Školení se zúčastnilo šest
zaměstnanců našeho domova, také zaměstnanci Domova
Magnolie a Domova Sluníčko. Do školení se také mohli aktivně
zapojit uživatelé našeho domova a poté pan Veleta obcházel
jednotlivá střediska, aby nám ukázal, jak můžeme znalosti
získané školením využít v menších skupinkách lidí.

Mgr. Šárka Menšíková
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Výlet do Landeku
Na čtvrtek 27. 6. 2019 jsme měli objednaný autobus na výlet pro
naše uživatele. Původně jsme měli jet na Pustevny, ale bohužel
byla velká vedra, proto jsme se rozhodli, že cíl výletu změníme.
Někteří uživatelé se sice odhlásili, protože chtěli jet na Pustevny,
ale myslím si, že jsme se rozhodli správně a že výlet stál za to.
V Landek parku se nachází největší hornická expozice v České
republice. Uživatelé měli možnost si tuto expozici prohlédnout,
dokonce sfárat i do dolu, tuto možnost využil jeden uživatel.
Na začátku našeho výletu nám pan průvodce poskytl informace
o Landek parku. Pak jsme se rozešli s tím, že ve 14.00 hodin bude
odjezd a každý si může strávit čas po svém.
Někteří si prohlédli velké akvária, jiní se procházeli po parku, kde
se mohli občerstvit ve stáncích či restauracích, které nabízely
pohodovou atmosféru a stín. Někteří se také povozili ve vláčku.
Výletu se zúčastnilo 19 uživatelů. Jeli s námi i rodinní příslušníci a
doufám, že si všichni výlet užili.

Mgr. Šárka Menšíková
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Letní slavnost Domova Korýtko
Organizaci této „Letní slavnosti“ měli na starost zaměstnanci budovy
„C“. Rozhodli jsme se, že ji uspořádáme 4. 7. 2019 na terase domova
v 17.30 hodin, aby si naši uživatelé mohli naplno užít letní
atmosféry. Počasí nám vyšlo, tak nic nebránilo tomu, aby akce
proběhla na terase. V odpoledních hodinách jsme terasu vyzdobili
lampióny a barevnými organzy a pánové z údržby nám donesli stoly,
židle a stan, za což moc děkujeme. O občerstvení se postarali
zaměstnanci oddělení C1, za což jim patří velké poděkování.
Pochutnat si uživatelé mohli na míchaných nápojích, zmrzlině,
koláčích, sýrech či různých jednohubkách. Také jsme podávali pivo.
Program jsme zahájili slavnostní polonézou, kterou zatančili
zaměstnanci spolu s uživateli pohybující se pomocí mechanického
invalidního vozíku. K tanci a poslechu hrála skupina DUO KOMPLET.
Mohli jsme shlédnout vystoupení Zumby, kdy nám předcvičovala
paní Kateřina Gongalová a paní Pavla Adámková, ke kterým se
přidali zaměstnanci i uživatelé. Uživatelé si mohli zatančit také s Dr.
Petrem Veletou M. A., kterého již měli možnost poznat
z dřívějších akcí. Program jsme zpestřili tombolou, ve které mohli
uživatelé vyhrát hodnotné ceny.
Trochu mě mrzí, že uživatelé brzy odcházeli a nezůstali až do konce.
Děkuji všem, kteří se podíleli na organizace této skvělé akce. Rovněž
děkujeme sponzorům tomboly.

Mgr. Šárka Menšíková
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Slavností apoštolů Petra A Pavla a Slavnosti
Cyrila a Metoděje
Připomněli jsme si důležité události z církevních svátků, prvotních
apoštolů Petra a Pavla. A poté velkou událost v křesťanství, kdy
bratři ze Soluně, Cyril a Metoděj jazykem rodným Boží chválu pěli,
mateřskou řečí knihy svaté psali, získali láskou Kristu národ celý.

Velehrad náš, ten rozkvétá vždy znova 5.července a žádná moc už
nám jej nerozboří, pokud náš národ v hloubi srdce chová důvěru k
Matce, která divy tvoří.
Maria za nás prosit nepřestane: Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Bc. Renáta Augustínová
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Borůvkové vzpomínání na mládí
Borůvková sezóna je v plném proudu. Sbírat borůvky už sami
nezvládáme, ale naše paní vedoucí je sbírá moc ráda. Sběr byl
úspěšný a my jsme si mohli upéct tradiční borůvkové koláče,
které jsme pekli v mládí svým dětem. Také jsme si moc
pochutnali na úžasných borůvkových kynutých knedlících.
Společně jsme vzpomínali na místa, kde jsme sami kdysi sbírali
borůvky.

Bc. Renáta Augustínová
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ROZHOVOR

ROZHOVOR SE SOCIÁLNÍM PRACOVNÍKEM
1. Budeme mít nový způsob psaní dokumentace, který spočívá
ve vyprávění příběhu klientů. Jak jste připraven tento způsob
uplatňovat v praxi?
Biografický model péče s sebou přináší nástroj, jak zdokonalovat
způsob péče. Pracovníci mohou prostřednictvím tohoto modelu
lépe pochopit potřeby a přání uživatelů, poznat dobu
a podmínky, v nichž uživatelé žili a které se v jejich životech
odrazily.
2. Podle mého názoru je nový styl dokumentace na hraně
zákona o ochraně osobnosti, případně evropské normy GDPR.
Jak se s tím budete vypořádávat?
Poskytování informací je založeno na dobrovolnosti a jeho
smyslem je zkvalitňování života uživatelů ve službě.
K poskytovaným informacím bude mít přístup jen pověřený
personál, který si je vědom své povinné mlčenlivosti.
3. Přinese snad tento nový způsob dokumentace zkvalitnění
péče o klienty?
Věřím, že ano, jelikož, čím lépe pracovník zná uživatele se všemi
jeho specifiky, tím efektivnější a individualizovanější je
poskytovaná péče a podpora.
Otázky připravil: Mgr. Petr Chlebovský, šéfredaktor Zpravodaje
Odpovídal: Mgr. Lukáš Bražina, sociální pracovník
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AKCE V DOMOVĚ

SRDEČNĚ ZVEME NA DALŠÍ SPOLEČNÉ AKCE

DATUM

AKCE

12. 7. 2019
6. 8. 20109

Letní kino
Vystoupení tanečního souboru Morava
a letní kino
Nanebevzetí Panny Marie
Letní slavnost
Výlet

18. 8. 2019
21. 8. 2019
18. 9. 2019

Probíhat budou také PRAVIDELNÉ AKCE:
PONDĚLÍ:
ÚTERÝ:
STŘEDA:
ČTVRTEK:
PÁTEK:

10:00 Zpívání
10:00 Bingo, 14:00 Cvičení s Věrkou
10:00 Trénování paměti, 14:00 Jóga
10:00 Kuželky se Šárkou a Simonou
9:00 Mše, 10:00 Kondiční cvičení

Pondělí až pátek volnočasové dílny a relaxace.

20.

HISTORIE A SOUČASNOST

Nezapomenutá Ostrava

1.

2.

3.

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

21.

KVÍZ

Přesmyčky rostlin

1. ŘOPKAVI……………………………………………...
2. NIFRÁKA……………………………...................
3. CHŘIŘAE………………………………………………
4. AKLA……………………………………………………
5. KLOCNIKE…………………………………………….
6. FÉREIZ………………………………………………….
7. VRÍKNABE…………………………………………….
8. VNOLAKNAIK……………………………………….
9. KSÍFU……………………………………………………
10. CTIRELJO………………………………………………
Tance a země kde vznikly
1. FLAMENCO

a. RAKOUSKO

2. MAZURKA

b. BRAZÍLIE

3. ČARDÁŠ

c. ŠPANĚLSKO

4. POLKA

d. ČECHY

5. VALČÍK

e. POLSKO

6. KANKÁN

f. MAĎARSKO

7. KOZÁČEK

g. RUSKO

8. SAMBA

h. FRANCIE
Mgr. Lukáš Bražina

Řešení najdete na poslední straně tohoto Zpravodaje
22.

ZÁVĚR A ŘEŠENÍ

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

Řešení:
Přesmyčky rostlin

1. KOPŘIVA
2. AFRIKÁN
3. ŘEŘICHA
4. KALA
5. KONIKLEC
6. FRÉZIE
7. BARVÍNEK
8. KONVALINKA
9. FÍKUS
10. JITROCEL
Tance a země kde vznikly

1c, 2e, 3f, 4d, 5a, 6h, 7g, 8b
Nezapomenutá Ostrava

1. Ulice Výškovická
2. Ulice Ruská u ČEZ arény
3. Polanecká spojka

23.

