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Milí čtenáři Zpravodaje Korýtko,

Mgr. Petr Chlebovský, šéfredaktor

Máme tady podzim, ačkoliv počasí to vůbec nepřipomíná.
Teploty jsou pořád letní, takže podzim vlastně poznáme pouze podle
kratšího dne. Pro naše klienty připravili pracovníci domova Korýtko
celou řadu akcí, které zpestří jejich život v domově.

Zpravodaj Korýtko o těchto akcích pravidelně informuje.
Kromě toho Zpravodaj nabízí také zajímavosti z České republiky i ze
světa.

Přeji Vám příjemné chvíle s naším časopisem!



MĚSÍC V ROCE

Říjen

Říjen je desátý měsíc roku podle Gregoriánského kalendáře a
má 31 dní. Jeho české jméno je odvozeno od jelení říje. Latinský název
October znamená osmý měsíc a je odvozen z římského kalendáře, podle
něhož rok začínal březnem.

V tomto měsíci pokračuje ve střední Evropě podzimní sklizeň
a v českých zemích se tradičně slaví posvícení.

V katolickém náboženství je říjen věnován Panně růženec a
Anděl strážný. Církev přiznávala této modlitbě zvláštní účinnost a jejímu
společnému recitování i vytrvalé praxi svěřovala obtížné záležitosti.
2. října je svátek Anděl strážný. 7. října je slavnost Panny Marie růženec.

Pranostiky:
 Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle 

pěkné a jasné dny potrvají.
 Kolik dní v říjnu uplyne do prvého deště, po tolik dnů 

bude i v zimě pršeti.
 Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima.
 Svatý František zahání lidi do chýšek.
 Déšť na Havla, déšť na Vánoce.

Zdroj:
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADjen
http://www.svatek.org/pranostiky/rijen-mesic 1.



UDÁLOSTI Z DOMOVA KORÝTKO

7.9.2018

Aromaterapie

Události za září 2018

S uživateli proběhla další 
aromaterapie, při které jsme 

používali různé koření, bylinky a také 
vonné oleje, např. z máty, levandule, 
grepu, heřmánku, kávy, eukalyptu, 

santalového dřeva aj.

2.

Helekalová Radmila, Vilšerová Lucie,

středisko C1

Bylinný nápoj, který jsme si společně 
připravili, byl z vody, máty a limetky. 

Uživatelům  velmi chutnal.



8.9.2018

Muzikoterapie

Helekalová Radmila, Jedličková Jana, Žůrková Jaroslava,

středisko C13.

S uživatelkami proběhla
muzikoterapie, kde si
vyzkoušely hru na různé
hudební nástroje.

Vyzkoušely si rumba koule,
buben, flétnu, triangl,
tamburínu a chrastítko.

Uživatelky si s chutí
zazpívaly a zavzpomínaly na
písně svých mladých let.
Těší se na příště a my s nimi.
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V zářijovém Hudebním
vzpomínání jsme si připomněli velkou
osobnost hudebního nebe 30. a 40. let
Rudolfa Antonína Dvorského, a to za
účasti téměř tří desítek uživatelů.
Poslechli jsme si nejen řadu tehdejších
šlágrů, ale také pohnuté osudy
tohoto velikána československé
populární hudby.

4.

10.9.2018

Hudební vzpomínání: R. A. Dvorský

V říjnovém pokračování Hudebního vzpomínání si přiblížíme 
Juditu Čeřovskou.

Vlastním jménem Rudolf Antonín se
narodil dne 24. března 1899 ve Dvoře Králové
nad Labem.
Od dětství byla jeho životní vášní hudba. Po
několika fádních zaměstnáních, kdy ve volných
chvílích komponoval melodie k písničkám,
působil jako dirigent královehradeckého
smyčcového orchestru. Působil i v místním
ochotnickém divadelním souboru, kde se
seznámil se svou budoucí ženou Marií.

V roce 1919 odešel do Prahy a věnoval se již natrvalo hudbě.
V letech 1919 až 1924 působil v nakladatelství Springer. Ve volném čase
komponoval a vystupoval jako klavírista, kupříkladu v kabaretu Červená
sedma. V roce 1920 se oženil a v roce 1922 se mu narodil syn Miroslav.
Po odchodu z nakladatelství Springer se živil jen jako hudebník a
účinkoval v různých souborech v hotelových restauracích, v kavárnách i
v rozhlase. V roce 1925 založil kapelu Melody Makers a po jejím zániku
v roce 1929 nové těleso s názvem Melody Boys. Soubor od počátku
oplýval kvalitními hudebníky a jeho členové zvládali i vícehlasý zpěv,
který se i díky jejich přispění stal ve 30. letech velmi populární.
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Martin Škamla,

recepční

Melody Boys písně svého repertoáru nahrávali na
gramofonové desky (zejména na značku Ultraphon) a vystupovali v
rozhlase. Velký úspěch zaznamenala v roce 1931 nahrávka Vackovy
písně Cikánka.

Od počátku 30. let působil Dvorský i jako herec. Za zmínku
stojí filmy Muži v offsidu, Cácorka, Kristián či film Krb bez ohně, kde hrál
po boku Hany Vítové hlavní roli.

V roce 1936 založil nové hudební nakladatelství, které se
vyvinulo v jedno z největších v republice.
Na přelomu 30. a 40. let se Dvorského kapela stala jednou z
nejvýznamnějších v republice a orientovala se především na soudobou
taneční tvorbu. Vystupovala na řadě velkých koncertů mj. v pražské
Lucerně.

Konec války znamenal i konec jeho slávy. V roce 1944 u něj
propukla tuberkulóza. Nemocnici opustil až začátkem roku 1946.
V roce 1948 bylo jeho nakladatelství znárodněno. Rok před tím zemřel
jeho jediný syn Miroslav. V té době došlo u něj i k rozvodu.

V roce 1950 se zapojil do skupiny, která plánovala opuštění
republiky v malém civilním letadle. Plán byl prozrazen a v září 1953 byl
Dvorský zatčen a odsouzen na pět let odnětí svobody. Odvolací soud
trest snížil na tři a půl roku. Byl propuštěn předčasně v květnu 1956, kdy
u něj opětovně propukla tuberkulóza.

Po návratu z vězení se opět začal věnovat komponování a od
roku 1957 opět vystupoval na veřejnosti. Několik písniček ještě nazpíval
na gramodesky značky Supraphon (Čas zvolna míjí, Sedmikráska).

Zemřel předčasně dne 2. srpna 1966 v Praze.

5.
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11.9.2018

Procházka operou a operetou

Ing. Mgr. Kristýna Slaná

Dne 11.9.2018 se v odpoledních hodinách v kulturní
místnosti konal koncert Procházka operou a operetou. Koncertem
provázel p. Mojmír Kunstovný. Zpěv paní Ludmily Zálesné a Mojmíra
Kunstovného doprovázel hrou na klavír pan Jaroslav Domanský.

V průběhu koncertu zazněly duety například z operet Perly
panny Serafínky, Carmen, Polská krev, Veselá vdova. Účastníci si dále
poslechli například Etudu č. 12 a Waltz č. 7 (F. Chopin) či Výstrahu (W.
A. Mozart).

6.
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13.9.2018

Tvoření s dětmi z MŠ a „ČTECÍ BABIČKY”

Po dlouhých letních
prázdninách se ve čtvrtek 13.9.2018
přišly za uživateli podívat děti z MŠ
Výškovická. Jelikož starší děti už
musely nastoupit do školy, setkali
jsme se se spoustou nových tváří. I
nové děti byly velice hodné a
pozorné.

Bc. Karolína Švajdová,

sociální pracovnice střediska C17.

V loňském školním roce docházely na oplátku uživatelky 1x
měsíčně do MŠ Výškovická, kde po obědě četly dětem před spaním
pohádky. Říkaly jim „čtecí babičky“ a vždy se na ně moc těšily. I
v letošním roce chceme tuto aktivitu zachovat.

Pro letošní rok hledáme novou čtecí babičku/čtecího
dědečka, který doplní původní trojici uživatelů. Pokud máte o tuto
činnost zájem, oslovte vedoucí střediska nebo přímo sociální pracovnici
Karolínu Švajdovou (kancelář na středisku C1).

Pod vedením učitelek a koordinátorky z DC Adra Žanety Sojkové děti
lepily domečky z barevného papíru a vybarvovaly květiny. Uživatelé
domova jim při těchto kreativních činnostech se zaujetím pomáhali.
Některé z uživatelek se rozhodly dětem ještě více zpříjemnit návštěvu a
přinesly jim jako poděkování bonbony a sušenky. Ty se však jí až po
obědě, a tak paní učitelky schovaly mlsání na později.

Jsme velice rádi, že spolupráce pokračuje i v tomto školním
roce. Rozzářené oči dětí i uživatelů mluví za vše.
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17.9.2018

Setkání u čaje

Dne 17. 9. 2018 se uskutečnilo v Domově Korýtko, 
příspěvkové organizaci Statutárního města Ostravy 
v rámci probíhajícího „Týdne paměti“ I. posezení u čaje. Hlavním 
tématem posezení, které je určeno pro osoby pečující o člověka 
s demencí a rodinné příslušníky, bylo: „Seznámení 
s diagnostikováním onemocnění mozku – demencí“.

PhDr. Rostislav Mrlina
8.

Přednášející Mgr. 
Lucie Pohlová seznámila 
účastníky s formami 
a možnými příčinami 
demence. Pomocí příkladů 
ze života a praxe všem 
přiblížila 
příznaky demence 
a možnosti léčby. 

Zveme rodinné příslušníky našich uživatelů i širší veřejnost na 
II. posezení u čaje, které proběhne 15. 10. 2018 v 15:00 v 
Domově Korýtko. Téma II. společného posezení bude „Život 
s člověkem s demencí – a jak dál“. Drobné pohoštění je 
zajištěno a podílí se na něm uživatelé našich služeb.

Uvedla, že demenci nelze vyléčit, ale v raném stadiu lze nemoc 
stabilizovat podáváním vhodných léků a aktivním trávením 
volného času, např. trénováním paměti, procházkami, 
cvičením a aktivitami, které byl člověk zvyklý vykonávat během 
života.
Setkání bylo finančně podpořeno z projektu TESCO „Vy 
rozhodujete a my pomáháme“.
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18.9.2018

Výlet do Klimkovic

Bc. Věra Machulová,

vedoucí střediska B2

V úterý po obědě jsme se vydali do Sanatorií Klimkovice. Měli jsme
možnosti, jak si tento výlet užijeme. Někteří dali přednost posezení v
Café Kolonáda, kde byl velký výběr dortů , zmrzlin a výborná káva či
šampaňské. Ženy využily k nákupu butiky, kterých bylo mnoho.
A samozřejmě se nezapomnělo i na tradiční lázeňské oplatky.

Jiní se vydali krásnou lesní cestou na nedaleké Mexiko, na tvarůžky.
Také oni si to velmi užili, nejenže ochutnali tradiční pochoutku, ale jak
říkají : „Dali jsme si pivečko, tvarůžky a ve veselé náladě poseděli s
dobrými lidmi.“
Příště bychom měli vyrazit na celodenní výlet, abychom si vše více
užili!

9.
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25.9.2018

Vinobraní
Jelikož je sklizeň hroznů v plném proudu, uspořádali jsme v
úterý 25.9.2018 tradiční vinobraní. Naše pozvání přijal vinař
Ing. Vladimír Hanák, který přijel až z daleké Blatnice pod
sv. Antonínkem. Vstupoval do programu povídáním o víně
a později také komentovanou degustací přivezených vzorků
Chardonnay, Svatovavřineckého a Müller Thurgau.
K občerstvení si mohli uživatelé vychutnat pizza croissanty s
výborným burčákem, který nám dodal taktéž pan Ing. Hanák.

10.
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Hudební doprovod zajistilo Duo Rozmarýn svými lidovými
písněmi. Pan Pavel a pan Miroslav spolu hrají již 15 let a hudební
inspiraci čerpají převážně z tradičních lidových písní z oblastí
Moravy, Čech i Slovenska.

Věříme, že se akce našim uživatelům líbila a dobře se bavili.
Velice děkujeme všem kolegům, kteří nám pomohli s přípravami
i při samotné akci.

Karolína Švajdová a Šárka Menšíková

11.
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INFORMACE

Plánované události na říjen 2018

12.

5.10.2018 - 6.10.2018 
Volby

Milí čtenáři Zpravodaje Korýtko,
snad všichni víte, že máme na obzoru volby do zastupitelstev. 
Doporučil bych vám, abyste šli volit ty, které máte nejradši. Je 
sice možné, že nesplní všechno co vám v předvolební kampani 
naslibovali, ale taková je realita. Všichni máme své problémy a 
není jich málo. V tomto státě nefunguje vše, tak jak bychom si 
přáli a právě proto půjdeme k volbám. Šťastnou volbu vám 
přeje

9.10.2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti 
Německá konverzace

10.10.2018 9:00 – 17:00 
Den otevřených dveří

15.10.2018 od 15:00 v zasedací místnosti
Setkávání u čaje 

za lepším přístupem k lidem s demencí

20.10.2018 od 14:00 v zasedací místnosti
Kurz háčkování

25.10.2018 od 14:00 ve vestibulu domova
100 let od založení republiky

29.10.2018 od 10:00 hodin v kulturní místnosti
Hašlerovy písničky

30.10.2018 od 14:00 hodin ve vestibulu domova
Hubertovská zábava

Mgr. Petr Chlebovský, šéfredaktor



INFORMACE

Keramická  pec

V září 2018 se splnilo přání klientů i zaměstnanců domova.

Volnočasové tvůrčí dílny jsou nově vybaveny keramickou pecí!

Po provedení všech potřebných provozních příprav je keramická
pec připravena k prvnímu výpalu. Klienti Domova Korýtko se tak
mohou těšit na práci s keramikou. Přijďte si vyrobit vlastní
dekoraci na stěnu, talířek či misku!

13.

Ing. Mgr. Kristýna Slaná

Keramická pec i potřebný materiál byly pořízeny z účelové 
dotace Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v rámci 
„Programu na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok 
2018”, projektu „Tvůrčí stáří”.

K seznámení se s novým
materiálem i tvůrčím potenciálem
připravujeme 3 akce, ke kterým
budou přizvány i osoby blízké,
dobrovolníci a děti z Mateřské
školy, které za našimi klienty
docházejí. O konkrétních
termínech Vás budeme řádně
informovat.

Těšíme se na první výrobky!

Ilustrační foto



INFORMACE

Úprava pravidel pro výplatu důchodů 

tzv. hromadným výplatním seznamem

Od 1.10.2018 platí nová pravidla České správy sociálního zabezpečení
pro výplatu důchodů tzv. hromadným výplatním seznamem.

Tato pravidla se vztahují pouze k výplatě důchodů klientů, kterým
chodí důchod na účet Domova Korýtko, příspěvkové organizace a jeho
splatnost je k 15tému dni v kalendářním měsíci.

Změna se projeví ve 2 oblastech:
• sociální pracovníci budou s klienty, kterých se změna dotkne,

projednávat tento způsob výplaty důchodu a dohoda bude nově
ukotvena ve smlouvě o poskytnutí sociální služby

• pokud připadne 15tý den v měsíci na den pracovního klidu (víkend
nebo státní svátek), bude důchod vyplácen až nejbližší následující
pracovní den. S ohledem na popis způsobu výplaty přeplatků za
služby v dalších vnitřních pravidlech, dojde k této změně v Domově
Korýtko až od ledna 2019.

Co to znamená pro všechny klienty?

Pokud od ledna 2019 bude 15-tého v sobotu, bude důchod i přeplatek za
služby (vratka za odhlášenou stravu) vyplacen až v pondělí 17tého.

14.

Ing. Mgr. Kristýna Slaná



INFORMACE

Rozloučení

15.

Milí klienti,

tímto bych se chtěla rozloučit s těmi, se kterými
jsem se nerozloučila osobně. Od 1.10.2018 již nebudeme mít
možnost se v domově potkávat, však vzpomínky na krásné
chvíle s Vámi si ponesu celý život.

Budu vzpomínat na naše půlhodinky v relaxační
místnosti, kde jsme se ne jednou nasmáli, povídali si a
především si mezi sebou vybudovali důvěru. Také budu
vzpomínat na naše společné pondělky na Zpívání v kulturní
místnosti, kde to překypovalo Vaší „nakažlivou“ pozitivní
energií. S některými z Vás jsem se setkávala i osobně na
pokojích, kde jste se mnou sdíleli Vaše vzpomínky. Děkuji Vám
za ně, moc si toho vážím.

Nicméně, věřím, že jsme se neviděli naposledy, a
že budeme mít možnost si spolu zase popovídat.

Milí klienti, přeji Vám především spoustu zdraví,
srdce plné lásky a neutuchající elán do života. Jste silnější,
než si myslíte. Z celého srdce Vám děkuji za krásné dny a za
vše, co jste mi předali do života, byť i nevědomě. Jste
báječní!

S láskou,

Jana Rybářová

Od října 2018 bude 
připravovat pravidelné 
pondělní zpívání Bc. Anna 
Fischerová, sociální 
pracovnice.

https://pxhere.com/cs/photo/1382708


ROZHOVOR

Od 1.10.2018 - nová vedoucí služby na středisku C1

16.

Jaké jsou Vaše představy o práci vedoucí střediska?

Společná spolupráce, ochota, vstřícnost. Dobrá komunikace
celého pracovního týmu Domova. Otevřenost novým
možnostem u kvality poskytované služby. Vnímat pocity
a potřeby klientu, tak jak jsem je vnímala ve své předchozí
pozici, pracovníka sociálních služeb. Velmi dobře odvedená
práce, spokojení klienti, spokojený personál. To je má představa
o práci vedoucí služby na našem oddělení C1. Také snaha z mé
strany o skloubení práce s klienty a administrativy.

Jaký by měl být podle Vaších představ dobrý pracovník 
v sociálních službách?

Pracovník v sociálních službách by měl mít vstřícný přístup, úctu
ke stáři, empatii, přemíru trpělivosti. Měl by umět naslouchat.
Mít hlavně chuť tuto náročnou práci vykonávat. Mělo by se
jednat o jisté poslání. Radost z dobře odvedené práce u klientů,
je tou největší motivací, která posouvá pracovníka sociálních
služeb dopředu ve svých praktických znalostech
a dovednostech. Být otevřený novým podnětům v péči
i aktivitách u klientů. Nebát se změn, brát je jako novou
zkušenost. Stále se zdokonalovat v přístupu práce u klientů,
v komunikaci s klientem. Každé ráno by mělo začínat s dobrou
náladou a úsměvem na tváři, který nic nestojí a pro klienta to je
balzám na duši. Každopádně kvalitní péče o klienta by měla
být vždy na prvním místě.



ROZHOVOR

Nová vedoucí na středisku C1

17.

Jak byste mohla přispět k větší spokojenosti klientů?
Komunikovat s klienty otevřeně a vstřícně o veškerém dění
v Domově a na oddělení. Zachovávat tradice a stále rozšiřovat
aktivity, které si klienti přejí. Řešit jejich problémy, jak jen
nejlépe to půjde. Vnímat jejich potřeby a přání.. S nažit se
o neustále zlepšování péče a kvalitně zapojovat koncept bazální
stimulace. Klienty vnímat jako osobnost, jako člověka, který je
tady pro nás, tak jako my pro něj. Nikdy nemůžeme nahradit
rodinu, ale můžeme se snažit o příjemnou atmosféru
a potřebnou péči na středisku.

Co Vás motivuje k této práci?
Po absolvování ošetřovatelského kurzu jsem nastoupila do
Korýtka brigádně. Vůbec jsem nevěděla, jaká práce mě tady
bude čekat. Práce s klienty mě vždy naplňovala a stále naplňuje.
Svou praxi jsem se zdokonalovala a stále více mě motivovala a
obohacovala práce s klienty. Mé zaměstnání mi také pomohlo
v době, kdy jsem se starala o svého tatínka. Z důvodu cukrovky
přišel o obě dolní končetiny, a pokud bych nevěděla, jak se
mám o něj postarat, jen stěží bych to zvládla. Velkým
pomocníkem mi byla pečovatelská služba, která se v době mé
nepřítomnosti o otce vzorně starala. Otec měl velký smysl pro
humor a to ho velmi povzbuzovalo dál bojovat. Na vlastní kůži
jsem si zažila, zvládnout zaměstnání, péči o otce a zvládání
studia. Velikou oporou my byla má rodina, kolegyně v práci i
klienti, kteří se mnou prožívali nelehkou životní situaci. Můj
otec zemřel, ale dal mi tolik síly a životního optimismu,
ze kterého budu čerpat ve své nové funkci vedoucí služby C1.
Budu se učit nové poznatky samostudiem. Chci poděkovat
všem, kteří ve mně vkládali důvěru, a já se budu snažit je
nezklamat.

Bc. Renáta Augustínová



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 – 5. část

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

Svět techniky tehdy Svět techniky dnes

Ateliéry tehdy Ateliéry dnes

18.



KVÍZ

Poznáte písma?

19.

Jana Rybářová

1.

2.

3.

4.

Řešení najdete na poslední straně tohoto Zpravodaje
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Následující zkratky jistě znáte z dob minulých. Pamatujete,
co které písmeno v jednotlivých zkratkách znamená?

KVÍZ

Retro zkratky – 2. část

20.

1. MNV

2. VB

3. SRPŠ

4. STB

5. TKM

6. SNB

7. DBK

8. SSM

9. NDR

10. PLR

1. Torta

2. Fajčiť

3. Bábätko

4. Tieň

5. Ponúka

6. Lopta

7. Kúpele

8. Cintorín

9. Sobáš

10. Rátať

Slovenština – 2. část

Dříve jsme se se Slovenštinou setkávali velmi často. Víte jaký
překlad mají níže uvedená slova do češtiny?

Řešení najdete na poslední straně tohoto Zpravodaje

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
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
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
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://martin234.rajce.idnes.cz/Sbor_narodni_bezpecnosti/&psig=AOvVaw1_atQ9CHEO3bGOhlU0X0kp&ust=1537346624164268
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjV957blMTdAhXE-qQKHX9nD5sQjRx6BAgBEAU&url=https://martin234.rajce.idnes.cz/Sbor_narodni_bezpecnosti/&psig=AOvVaw1_atQ9CHEO3bGOhlU0X0kp&ust=1537346624164268
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDy4OzlsTdAhURyKQKHc0NAeoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.fler.cz/zbozi/manzety-cesko-slovenska-vlajka-8258862&psig=AOvVaw3FRZLLrAnDYpDZ0XjoPLjS&ust=1537347084623649
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDy4OzlsTdAhURyKQKHc0NAeoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.fler.cz/zbozi/manzety-cesko-slovenska-vlajka-8258862&psig=AOvVaw3FRZLLrAnDYpDZ0XjoPLjS&ust=1537347084623649


RETRO

Vzpomínáte?

21.

Céčka

Kamna

Konzervy

Kočárky

Sifonová lahev

Zdroj:
https://www.facebook.com/pg/retrovsrdci/photos/
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ZÁVĚR A ŘEŠENÍ

Řešení: Retro zkratky – 2. část

1. MNV – Místní národní výbor

2. VB – Veřejná bezpečnost

3. SRPŠ – sdružení rodičů a přátel školy

4. STB – Státní tajná bezpečnost

5. TKM – Televizní klub mladých

6. SNB – Sbor národní bezpečnosti

7. DBK – Dům bytové kultury

8. SSM – Socialistický svaz mládeže

9. NDR – Německá demokratická republika

10. PLR – Polská lidová republika

1. Torta – dort

2. Fajčiť – kouřit

3. Bábätko – miminko

4. Tieň – stín

5. Ponúka – nabídka

6. Lopta – míč

7. Kúpele – lázně

8. Cintorín – hřbitov

9. Sobáš – svatba

10. Rátať – počítat

Řešení: Slovenština
2. část

Poznáte písma?

1. Arabština

2. Hebrejština

3. Čínské písmo

4. Runové písmo


