
Ročník 20. 9/2019



Vážení čtenáři,

Mgr. Petr Chlebovský, šéfredaktor

tento úvodník píšu 2. září to je den, kdy naše mládež jde
do prázdninách do školy. Mají to pěkně složité. Pokud se týká
výuky dějepisu, tak je to složitější správně vyložit žákům
průběh druhé světové války a osvobození tehdejšího
Československa. Já si pamatuji, že se dlouho tvrdilo, dokonce
nám to přednášeli na Pedagogické fakultě, že nás osvobodila
pouze sovětská armáda. To je sice pravda, jenomže Plzeň
a západní kraje Československa osvobodila 8.května armáda
Spojených států amerických. To je složité a Zpravodaj Korýtko
tady není od toho, aby se řešila tato problematika. 1. září 1939
druhá světová válka začala. Vzpomínali na to státníci skoro
všech zemí Evropy a také ze Spojených států amerických.
Vážení čtenáři léto nám pomalu končí a vystřídá ho podzim.
Přeji Vám dobrou pohodu ve společnosti Zpravodaje Korýtko.
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Vystoupení dětí z volnočasového dětského spolku „Velká
náruč“ z Horní Suché

13. 8. 2019 v dopoledních hodinách na terase domova
vystoupily dětí pod vedením dvou vychovatelek z volnočasového
dětského spolku „Velká náruč“ z Horní Suché. Děti nám zahrály
pohádky, zarecitovaly básničky či zazpívaly písničky. I když to
jsou děti – „amatéři“, bylo vystoupení velice hezké a patří jim
velké poděkování.

Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO
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KORÝTKOVSKÁ LETNÍ PÁRTY

Ve středu 21. srpna 2019 odpoledne jsme pořádali letní párty.
Počasí nám udělalo čáru přes rozpočet a tak jsme nakonec
museli akci pořádat v prostorách vestibulu namísto zahrady.
Vestibul se zaplnil lidmi, kteří se přišli dobře pobavit.

K poslechu a k tanci hrál své šlágry pan Zdeněk Krásný, šilo
to úplně s každým. Jeho hity dokázaly ne jednoho člověka
zvednout z židle.

O další hudební zpestření se postaralo duo KLA-RA - Klárka a její
maminka, vedoucí služby B2 Radka si pro posluchače připravily
krásné hudební skladby (piano a příčná flétna).

Z DOMOVA KORÝTKO
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Během párty se lidé mohli pomazlit s pejskem a kočičkou, ti pak
byli ke konci tak umazlení, až samou únavou odpadli.
Zajímavé vystoupení si připravil samuraj pan Jiří Svitič, který
předvedl bojové sestavy KATA a pak samurajským mečem
rozsekal na cimpr campr dvě slaměné rohože a meloun. Naštěstí
nikdo nebyl zraněn. K občerstvení si návštěvníci akce mohli dát
různé nápoje, ovocné koláče a zmrzlinu.
Touto cestou chci poděkovat všem, kteří pomáhali s přípravami
a organizací letní akce.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Bc. Karla Janečková Venháčová



NEDĚLNÍ KAVÁRNIČKA NA B3 NEZAHÁLELA ANI O 
PRÁZDNINÁCH

Jsem obyvatelkou Domova Korýtko. Setkávají se zde lidé
s různými osudy, kteří se již o sebe nedokáží postarat. Zde mají
zajištěnou veškerou péči a zaměstnanci se snaží jejich pobyt zde
zpříjemnit.

Mezi akce, které jsou zde pořádány, patří na oddělení B3
„nedělní kavárnička“.

Všichni se na ni vždy už těšíme, protože pracovnice, které
ji pořádají, pro nás vždy připraví různé dobroty. Kromě toho se
postarají o příjemnou atmosféru hudbou, veselými historkami
a snaží se zapojit i účastníky akce. Ani se nám nechce odcházet
a těšíme se už na další setkání.

p. Vlastimila Sluková, klientka B3

Z DOMOVA KORÝTKO
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FOND KLOKÁNEK

Fond ohrožených dětí – nevládní, nezisková organizace založena
v roce 1990 na pomoc ohrožených, opuštěných a i jinak sociálně
ohrožených dětí.

V roce 2019 je u nás už 15 zařízení, kde za 18 let existence
Klokánků umístěno přes 8tisíc dětí. Tady se o ně starají tety,
které se snaží dát jim lásky plnou náruč, domov, životní jistoty,
vrátit jim úsměv do tváří, rodinné zázemí.

Chcete se přidat k těm, kteří už namířili své kroky k těmto
neblaze zkoušeným dětem a podat jim pomocnou ruku, aby
i ony byly šťastné, smát se jako jejich šťastnější vrstevníci
v úplných rodinách s taťkou a maminkou, chodit do školky
či školy, hrát si a vědět, že až se ráno probudí, probudí ho ta,
která ho má nejraději – jeho maminka?

Vždyť co je nejhezčí než okamžik, když vidíte naše děti šťastné
a veselé.

Rádi bychom přispěli i my naší „troškou do mlýna.“ Vždyť mládí
i stáří patří k sobě.

Z DOMOVA KORÝTKO
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p. Zdenka Němcová, klientka B3
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Přimlouvali bychom se za občasné příležitostné skromné
sbírky, které by se konaly na našem zařízení. Vítáme
iniciativu – nápady – z vašich řad (u paní vedoucí
ekonomického úseku, na jednotlivých patrech).

Budu moc ráda, když se jakkoliv zapojíte v pomoci těmto
dětem.

Informace o tom, jak se tato činnost rozjíždí, bychom
uveřejňovali na stránkách vám již známého měsíčníku
„Zpravodaj.“

Fond ohrožených dětí provozuje a zřizuje Klokánky, které
nabízejí dětem přechodnou rodinnou péči. Stát provoz
Klokánků financuje pouze ze 70 %, zbylých 30 % je třeba
získat.
Podpořte Klokánky se Slevomatem

tel/fax: 224 236 655
email: fod@fod.cz
IČ: 00499277
Číslo účtu veřejné sbírky FOD: 3055103/0300, ČSOB, a. s.
Dárcovská SMS ve tvaru DMS FODKLOKANEK 30 nebo 60
nebo 90

mailto:fod@fod.cz
https://www.slevomat.cz/kampan/8837-podporte-klokanky-se-slevomatem


Sladké odpoledne s dobrovolníky z firmy Randstad s.r.o.

Prostřednictvím dobrovolnického centra Adra navštívilo
uživatele Domova Korýtko 5 pracovníků firmy Randstad. Setkání
proběhlo dne 22.8.2019 a jednalo se o jednorázovou akci. Padlo
několik návrhů, jak strávit odpoledne, ale v horkém letním dni
vše překonala zmrzlina. A tak jsme vzali 7 uživatelů (C1, C2, B2,
DZR) na krátkou procházku ke Kotvě. Někteří při pohledu do
vedlejší cukrárny neodolali a dali nakonec přednost zákuskům.
Tržnice okolo lákaly šťavnatým sezónním ovocem, uživatelé si ho
trochu nakoupili a poté jsme se všichni pomalu vydali zpět.
Na terase domova jsme si příjemně popovídali u kávy. Uživatelky
si odpoledne velmi pochvalovaly, stejně tak dobrovolníci, kteří
ještě v ten den začali plánovat výlet s našimi uživateli. Toto
setkání pravděpodobně nebylo poslední. Velice děkujeme
dobrovolníkům za jejich obětavost a nadšení!

Z DOMOVA KORÝTKO
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Bc. Karolína Švajdová



Dne 27.8.2019 se uskutečnil několikrát odkládaný zájezd
na Ostravici.
Po snídani jsme se nalodili do korýtkovského Fordu a než jsme se
nadáli, byli jsme na místě. Nejdříve jsme navštívili stálou
expozice dřevěných soch v Biskupské zahradě v centru obce
Ostravice. Autorem dřevěných soch je řezbář Luděk Vančura.
Na velké zahradě jsme se procházeli kolem soch domácích
i cizokrajných zvířat. Nechyběly pohádkové postavy jako je čert,
hastrman, čarodějnice i vodník. Uprostřed zahrady na nás dýchly
vánoce s betlémem. V ohrádkách se pásli živí králíci a morče.
Poté jsme se vydali podívat k řece. Ostravice spoutaná
nedalekou vodní nádrží Šance se nám jevila jako malý zurčící
potůček.
Po krátké procházce nám notně vytrávilo a Restaurace
u Slezáků nás lákala svými vůněmi. Ve venkovním posezení
jsme si pošmákli na dobrém jídle a pití, které jsme zakončili
kornoutem zmrzliny.
Příjemně unavení a plní dojmů jsme se vydali cestou k domovu.
Na zájezd budeme dlouho vzpomínat.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Zájezd na Ostravici



Velmi milé setkání uživatelek oddělení C2 
s dětmi z Jeslí Kulíšek

Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO
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V měsíci srpnu 2019 jsme dostali pozvání od milé „tety“
majitelky jeslí „Kulíšek“ paní Silvie Frydrychové na Nové Vsi
u Frýdlantu nad Ostravicí. Ve čtvrtek 29. 8. 2019 jsme se vydaly
za dětmi. Bylo nádherné letní počasí. Děti a „tety“ nás již
netrpělivě očekávaly. Nejdříve nám děti zazpívaly krásné
písničky za doprovodu kytary a předaly dárečky, které samy
vyrobily, v podobě sovy Kulíška. (Kulíšek je nejmenší sova
v Evropě, je jen o něco málo větší než vrabec). Pak nám „tety“
nachystaly kávu, pití, něco slaného a sladkého. Také my jsme
dětem přivezly nějaké sladkosti. Děti byly nejdříve trošku
ostýchavé, jezdily kolem nás na odrážedlech, ale za chvíli se již
obeznámily, povídaly si s námi, houpaly se na houpačce,
nechaly se pohladit, povídaly si s námi a některé si dokonce
sedly našim uživatelkám na klín a pomazlily se s nimi. Nejvíce
je bavilo foukání bublin z bublifuku, což hravě zvládly i naše
uživatelky. Děti byly opravdu jako malí andílci. Myslím, že to
pro nás všechny bylo velmi milé setkání a už teď jsme se
domluvily, že příští rok navštívíme děti znovu.



Velmi milé setkání uživatelek oddělení C2 
s dětmi z Jeslí Kulíšek

Mgr. Šárka Menšíková
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Ráj dřevěných soch Ostravice

Protože Nová Ves je kousek od Ostravice, další cíl naší cesty
byl „Ráj dřevěných soch Ostravice“, který jsme měly v plánu
navštívit již delší dobu. Za dobrovolné vstupné zde můžeme
vidět sochy nejrůznějších druhu zvířat a pohádkových bytostí
místního řezbáře Luďka Vančury. Domníváme se, že jsme
pana řezbáře osobně v prostorách „Biskupské zahrady“
potkaly. Také jsme mohly obdivovat živá zvířata, kdy se zde
spokojeně pásli v ohrádce králíci a morčata.

Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO
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Hasičárna Palkovice

Naší poslední zastávkou byla hasičárna v Palkovicích, kterou jsme
již letos jednou navštívily. Uživatelky se zde rády vrací, protože si
mohou popovídat s místními hasiči. Uživatelky si pochutnaly na
obložených chlebíčcích, domácí slivovičce a zmrzlině z nedaleké
cukrárny. V září bychom se zde měly vrátit ještě jednou, již bude
opět po prázdninách fungovat kroužek mladých hasičů, a tak
uživatelky shlédnou požární útok dětí, mohou si samy vyzkoušet
spojit hadice či stříkat vodou a prohlédnout hasičskou techniku.
Ti šikovnější, kteří zvládnou chůzi po schodech si mohou
prohlédnout hasičárnu i zevnitř.

Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO
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Pečení jablkového závinu na C2

Protože naše uživatelka dostala plno jablíček, které by sama
nesnědla, rozhodly jsme se, že všichni společně upečeme jablkové
záviny. Nejdříve jsme zašly nakoupit potřebné suroviny
do „Hrušky“, která se nachází v obchodním domě „Kotva“ a je
bezbariérová, proto jsme zde mohly lehce vyjet i s invalidním
vozíkem. Pečení z listového těsta byla hračka. Uživatelky těsto
rozválely, posypaly strouhankou, pokladly nastrouhanými jablky,
rozinkami, cukrem a skořicí. Závin pěkně smotaly, potřely vajíčkem
a upekly. Po večeři si pak na závinu pochutnaly, i když nám záviny
trochu praskly a tak nevypadaly moc hezky, na chuti jim to vůbec
neubralo.

Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO
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Houbová sezóna

Naše uživatelka paní Sylva se vydala na procházku po zahradě
a jaké bylo její překvapení, když našla takovou „nádheru“. Paní
Sylva spolu s paní Jiřinkou pak uvařily výbornou houbovou
omáčku. Na másle podusily hřib, přidaly trošku vody,
zatřepku z vody a mouky, zakysanou smetanu a dochutily solí,
cukrem a citronkou. Ostatní uživatelky ochutnat nechtěly, tak si
paní Sylva na omáčce pochutnávala sama. Také jsem ochutnala
a byla opravdu výborná.

Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO
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Z deníku geniálního prvňáčka

Dneska je 2.září a já nastupuju do školy. Mám dojem, že mě
škola příliš bavit nebude. Tatínek s maminkou mě naučili číst
a psát, také počítat, takže já se v té škole budu strašně nudit.
To bude otrava! Tak jsem si vzal do školního batohu
Einsteinovu knihu Teorii relativity, kterou si budu pěkně číst
pod lavicí. Jinak bych tu školu nepřežil.
Vašek prvňáček

Mgr. Petr Chlebovský

Z DOMOVA KORÝTKO
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HISTORIE A SOUČASNOST

Nezapomenutá Ostrava
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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

Přesmyčky

Doplňte názvy českých filmů

1. ADRESÁT……………ESTRÁDA………………….

2. BLUMA…………………………….....................

3. ANDĚL…………………………………………………

4. KAUCE…………………………………………………

5. LUSKÁNÍ…………………………………………….

6. BAHNO……………………………………………….

7. BALKÓNY…………………………………………….

8. BALVAN……………………………………………….

9. BROŽE…………………………………………………

10. LAHVICE………………………………………………

1. PANE VY JSTE………VDOVA……...................

2. TŘI OŘÍŠKY……………………………...................

3. PYŠNÁ…………………………………………………….

4. VYŠŠÍ………………………………………………………

5. STARCI NA………………………………………………

6. JAK VYTRHNOUT…………………………………….

7. PETROLEJOVÉ…………………………………………

8. MAREČKU……………………………………………….

9. SEDMERO………………………………………………

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


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

ZÁVĚR A ŘEŠENÍ

Řešení:

Přesmyčky rostlin

Nezapomenutá Ostrava

1. ESTRÁDA
2. ALBUM
3. DLANĚ
4. AUKCE
5. KLUSÁNÍ
6. HONBA
7. BALÓNKY
8. BAVLNA
9. ŽEBRO
10. HLAVICE

Tance a země kde vznikly

1. VDOVA
2. PRO POPELKU
3. PRINCEZNA
4. PRINCIP
5. CHMELU
6. VELRYBĚ STOLIČKU
7. LAMPY
8. PODEJTE MI PERO
9. KRKAVCŮ

1. Nedrážní ulice
2. Slezskoostravský hrad
3. Ředitelství Vítkovic
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