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Vážení a milí čtenáři Zpravodaje Korýtko,

Mgr. Petr Chlebovský, šéfredaktor

ÚVODEM

1.

červenec byl bohatý na významná výročí. Tak si představte, že
21. července tomu bylo 50 let, co na Měsíc vstoupila noha
člověka. Navzdory všem tehdejším předpokladům to byli právě
američané, kteří přistáli na Měsíci jako první. Jak známo,
tehdejší Sovětský svaz plánoval přistání kosmonautů na Měsíci
v roce 1967 jako oslavu 50. výročí Velké říjnové socialistické
revoluce. Pro různé neshody v sovětském projekčním týmu
z plánu nakonec sešlo.
14. července slaví Francouzi své významné výročí dobití Bastily
v roce 1789.
Letošní červenec byl ve znamení výkyvů počasí, které na řadu
z nás pravděpodobně působilo nepříznivě.
Vážení čtenáři, přeji Vám pohodu s naším časopisem.



Výlet uživatelek C2

Na druhý pokus (s ohledem počasí, kdy byla strašná vedra) se nám
podařilo odjet na půldenní výlet do Beskyd. Dne 10. 7. 2019 nám
pomohly Šárka s Janou do auta a jely jsme do Palkovic, kde se
uskutečnilo posezení s grilováním. Bylo to krásné – Lysou horu
jsme měli jako na dlani a posezení bylo přátelské a milé. Během
4 hodin jsme prožily sluníčko, chladno, vítr i déšť a k večeru bylo
opět sluníčko a teplo. Domluvili jsme si další návštěvu, na kterou se
moc těšíme.

Sylva Stuchlá – C2

Z DOMOVA KORÝTKO
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Výlet uživatelek C2

Tak, jak už paní Stuchlá napsala, jsme 10. 7. 2019 vyrazili na výlet.
Uživatelky poseděly na zahradě, pochutnat si mohly
na grilovaných klobásách, kávě, víno či pivu, nechybělo ani něco
slaného, přichystaná byla také zmrzlina, ale bylo docela chladno,
takže na zmrzlinu nebyla chuť. Uživatelky mohly využít
„Canisterapii“, či „Želvoterapii“. Nebyly ochuzeny ani o kulturní
zážitek, kdy Pája s Kačkou zahrály na kytaru a zazpívaly známé
písně, aby se i uživatelky mohly s nimi zazpívat. Nakonec jsme
navštívili hasičárnu v Palkovicích, kde si uživatelky popovídaly
o svých životech a o tom, jak je důležité to nevzdávat a hledat si
v životě ty pozitivní věci.

Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO
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Výlet uživatelek C2

Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO
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Pečení na letní kino

Ve čtvrtek odpoledne 25. 7. 2019 před letním kinem, jsme
s uživatelkami na oddělení C2 pekly meruňkové koláče, které jsme
pak podávaly na lením kinu. Tímto děkujeme paní Renátě
Augustínové za recept.  Uživatelky si mezi s sebou rozdělily
práci, někdo krájel meruňky, někdo šlehal vajíčka s cukrem, jiná
zase míchala těsto či dělala posypku. Práce nám šla pěkně od ruky
a za chvíli jsme měly napečené dva koláče. Koláčky voněly po celé
budově „C“ a myslím, že se moc povedly.

Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO
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Letní kino

Kvůli nestálému počasí se letní kino neustále odkládalo, až se nám
za nejlepší termín zdál čtvrtek 25. 7. 2019 a myslím, že jsme udělaly
moc dobře, protože bylo krásné letní počasí bez deště a bouřky.
Uživatelé již předem mohli podávat návrhy na filmy, které by chtěli
vidět. Padaly návrhy jako Slunce, seno, jahody, Slunce, seno,
erotika, Dědictví aneb …., S tebou mě baví svět. Před promítáním
kina jsme dali uživatelům možnost hlasovat, kdy paní Augustínová
pečlivě spočítala hlasy a vyhrál film „Modrá laguna“. K filmu jsme
podávaly napečené meruňkové koláče, pivo a nealko. Terasu jsme
vyzdobily světýlky, organzou a svíčkami. Skoro všichni uživatelé
vydrželi až do konce. Domluvili jsme se, že budeme na druhém kině
promítat druhý díl filmu. Na druhý den domov od uživatelky
z oddělení B2 obdržel písemnou pochvalu za letní kino a koláčky,
což nás velmi potěšilo. Děkuji paní Renátě Augustínové za pomoc
na akci. Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO
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Poděkování

Domov Korýtko, příspěvková organizace děkuje panu
Miloslavu Sejkorovi za darování ženského oblečení pro naše
uživatelky.

Rovněž děkujeme paní Zdeňce Němcové za překrásnou knížku
„Procvičte si mozek“, kterou nám věnovala a kterou určitě
využijeme pro naše uživatele na volnočasové aktivitě
„Trénování paměti“.

Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO
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Pečení na letní kino

Ve čtvrtek odpoledne 8. 8. 2019 jsme opět s uživatelkami
na oddělení C2 pekly meruňkové koláče na letní kino. Opět
panovala dělba práce a výsledek vynikající. Při pečení si
uživatelky pochutnávaly na pivu.

Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO
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Vystoupení tanečního souboru Morava a 
Letní kino

Ve čtvrtek 8. 8. 2019 bylo krásné počasí a nemusely jsme termín
letního kina přesouvat. Tak, jak bylo domluveno, vystoupil o půl
osmé večer folklórní taneční soubor Morava. Tanečníci nejdříve
zazpívali písničky, pak zatančili tři tance a nakonec opět hráli a
zpívali, uživatelé si mohli zvolit písničku, kterou chtějí zahrát a
zazpívat.

Poté jsme promítaly letní kino s to film „Návrat do Modré laguny“.
K jídlu jsme podávaly čerstvě napečené meruňkové koláče a nejen
pánové si pochutnávali na pivu. Terasu jsme opět vyzdobily
organzou, světýlky a svíčky. Některým již bylo chladno, poskytly
jsme jim deky, aby si film mohli vychutnat, co nejdéle.

Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO
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Z DOMOVA KORÝTKO
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Kristýna Slaná

Být venku …

„Být venku“ je přirozená potřeba každého člověka.
V letošním roce můžeme dopřát pobyt venku také klientům, kteří
již tráví většinu dne v lůžku a nejsou s to „usedět“ v polohovacím
křesle.
Poděkování patří pracovníkům C3, kteří v červenci upravili staré
koupací lůžko a poprvé v něm doprovodili klienty na terasu. Pobyt
ve stínu či na sluníčku zakončili společným obědem.
Lůžko je k zapůjčení pro další klienty. Snad tedy bude přát počasí, ať
si venku užijeme krásné babí léto.



Turnaj  ve stolních  kuželkách na DZR

Dne 11.7.2019 proběhlo na DZR klání mezi uživateli
ve stolních kuželkách. Přihlásilo se sedm borců a jelo se na čtyři
kola.

Všichni se snažili shodit ze stolu co nejvíce kuželek, aby dosáhli
na nejlepší umístění. Vždyť se hrálo o ceny!

Jeden po druhém vrhali míč proti kuželkám. Někomu se dařilo více,
někomu méně.

Podle hesla „ Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“ byli všichni
odměněni. Ti první měli cenu hodnotnější, ostatní obdrželi cenu
útěchy a všichni krásný diplom. Na závěr fotečka s cenou
a diplomem a pak už se jen mlsně vrhnout na výhru.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Bc. Anna Fischerová



Péče o skalku a rostliny

Polovinu léta máme zdárně za sebou a
naše na jaře zasazené květiny a zelenina se
má čile k světu. Jak jinak, je to Vaši
důslednou péči, i když už to na terase
chvílemi vypadalo, že některé vysazené
květiny se budou už hodit pouze na suchou
vazbu .

Když je trochu přijatelné počasí, tak
uživatelé služby domova se zvláštním
režimem pravidelně udržují skalku před
našim domovem a občas pouklízejí i okolí.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Rostislav Mrlina



Z DOMOVA KORÝTKO
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Pedikúra

Od května 2019 dochází za uživateli služby pedikérka Beatrice
Váňová. Termíny pedikúry na jednotlivých patrech domlouvá
s vedoucí/m služby.

Na každém patře bude nově od srpna sešit, do kterého se k danému
datu budou klienti objednávat. Pokud máte sjednaný termín
pedikúry, je stejně závazný, jako byste si jej domluvili u pedikérky
mimo domov.

Paní Beatrice Váňová převzala také pronájem prostor v přízemí
budovy B (za kadeřnickým salónem). Uživatelé se tak mohou s paní
Váňovou domluvit na pedikúře v těchto prostorách, či na pokoji.

Pedikúru je zapotřebí uhradit pedikérce v den jejího provedení!



Prázdniny v roce 1968

Vážení čtenáři Zpravodaje Korýtko,

v roce 1969 přistál první člověk na Měsíci. Pamatuji se na to
docela dobře, protože přímý přenos přistání jsem sledoval
v Kunčicích pod Ondřejníkem v rekreačním středisku OKD.

Když dovolíte, rád bych se vrátil o rok zpátky, to znamená
do roku 1968. Byl jsem na prázdninách s rodiči na chatě Mionši,
kde jsem se krásně nudil. Vydal jsem se na procházku do pralesa
a tam jsem se ztratil. Mám takový dojem, ale že jsem to ve
Zpravodaji Korýtko už psal. 21.sprna začala sovětská okupace
Československa. To už jsme byli zpátky doma v Ostravě.
Maminka musela do nemocnice, protože měla něco s nohou.
S tatínkem jsme zůstali sami doma. Byly to krušné dny. Nevěděli
jsme, co bude dál.

V roce 1969 se situace trošku uklidnila a tak jsem se koukal na
přistání na Měsíci. Představte si, jak primitivní techniku tenkrát
k dispozici kosmonauti měli. V řídícím středisku v texaském
Houstnu byl nainstalován velký počítač, který zabíral celé patro
budovy a měl výkon takový, jako má dnes notebook, na kterém
píšu. V přistávacím modulu byly nainstalovány dva počítače
patřičně malé, které měly výkon mobilního telefonu. Tak takové
to tehdy bylo.

K ZAMYŠLENÍ
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Mgr. Petr Chlebovský



Plány využití měsíce

Po padesáti letech od prvního přistání člověka na Měsíci
a po čtyřicetisedmi letech poslední pilotované mise s přistáním
jakoby zájem o Měsíc upadl. Tak nám to může připadat.
Ve skutečnosti existuje spousta plánů na využití Měsíce. Bylo by
výhodné například postavit na Měsíci kosmodrom pro
meziplanetární lety, protože na Měsíci je pouze šestina přitažlivosti
zemské. S tím ale souvisí vybudování stálé základny, která by byla
obývaná pozemšťany. Američané plánují návrat na Měsíc kolem
roku 2030. Na Měsíci by chtěli přistát také Číňané a možná i Rusové.
Právě oni mají padesát let zpoždění za Američany. Proč tenkrát
Sovětský svaz nakonec pilotovanou expedici na Měsíc neposlal, to
je na delší povídání. Podle spisovatele Karla Pastnera v tom hrály
roli rozpory mezi konstruktérem Sergejem Koroljovem
a konstruktérem raketových motorů Gruškem. Tak budeme čekat
k čemu se nakonec kosmické velmoci odhodlají.

K ZAMYŠLENÍ
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Mgr. Petr Chlebovský



SRDEČNĚ ZVEME NA DALŠÍ SPOLEČNÉ AKCE

DATUM AKCE

13. 8. 2019 Vystoupení dětí

19. 8. 2019 Nanebevzetí Panny Marie

21. 8. 2019 Letní slavnost

18. 9. 2019 Výlet

Probíhat budou také PRAVIDELNÉ AKCE:

PONDĚLÍ:  10:00 Zpívání

ÚTERÝ: 10:00 Bingo

14:00 Cvičení s Věrkou (i pro veřejnost)

STŘEDA:    10:00 Trénování paměti

14:00 Jóga (i pro veřejnost)

ČTVRTEK:  10:00 Kuželky se Šárkou a Simonou, 

14:00 Cvičení s Věrkou (i pro veřejnost)

PÁTEK: 9:00 Mše

10:00 Kondiční cvičení

Pondělí až pátek volnočasové dílny a relaxace.

SETKÁVÁNÍ U ČAJE – ZA LEPŠÍM PŘÍSTUPEM K LIDEM S DEMENCÍ

Srdečně zveme na 1. Setkání u čaje, které se bude konat 11.9.2019
od 14:30 hodin. Přednášku na téma „Demence v obrazech“ povede
Mgr. Lucie Pohlová. Setkáván u čaje – edukační program osoby
blízké a rodinné pečující – v roce 2019 finančně podpořil Úřad
městského obvodu Ostrava Jih.

AKCE V DOMOVĚ
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HISTORIE A SOUČASNOST

Nezapomenutá Ostrava

17.

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



KVÍZ

18.

Řešení najdete na poslední straně tohoto Zpravodaje

Mgr. Lukáš Bražina

Co nepatří mezi ostatní

Slova která patří k sobě

1. IRSKÝ

2. BABYLÓNSKÁ

3. NĚMECKÝ

4. KRALICKÁ

5. PAŘÍŽSKÁ

6. VĚSTONICKÁ

7. BLANIČTÍ

8. TURECKÝ

1. ROHLÍK, CHLÉB, VEKA, HOUSKA, BONBÓN

2. KOS, STRAKA, SOJKA, VRABEC, PLECKO

3. CITRÓN, ŠVESTKA, RAJČE, TŘEŠNĚ, HRUŠKA

4. LÍPA, JILM, PROSO, JABLOŇ, HABR, MODŘÍN

5. TALÍŘ, HRNEK, MÍSA, KONVICE, HŮL, TÁCEK

6. KALHOTY, SAKO, SVETR, KORÁLE, SUKNĚ

7. NARCIS, JIŘINA, ŽALUD, RŮŽE, PAMPELIŠKA

8. HOUSLE, VIOLA, FLÉTNA, KYTARA, HARFA

9. STŮL, SKŘÍŇ, DVEŘE, UBRUS, ŽIDLE, POSTEL

a. BIBLE

b. OVČÁK

c. SETR

d. MED

e. VENUŠE

f. RYTÍŘI

g. VĚŽ

h. ŠLEHAČKA

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:

Co nepatří mezi ostatní

Nezapomenutá Ostrava

1. BONBÓN
2. PLECKO
3. RAJČE
4. PROSO
5. HŮL
6. KORÁLE
7. ŽALUD
8. FLÉTNA
9. UBRUS

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

Slova která patří k sobě

1. Kostel Božského spasitele
2. Poliklinika na SNP
3. Palackého třída
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