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Vážení a milí čtenáři Zpravodaje Korýtko!

Mgr. Petr Chlebovský, šéfredaktor

ÚVODEM

Nebezpečí nákazy koronavirem se nad námi vznáší jako
Damoklův meč. Všichni doufáme, že v Korýtku nákaza
nepropukne. Vedení domova činí potřebná opatření. Každý den
nám sestřičky měří teplotu, návštěva k nám může pouze na
hodinu a to jen jedna osoba a personál musí mít roušky, stejně
jako návštěvy. Myslím si, že tato opatření budou platit ještě
dlouho.
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Mgr. Petr Chlebovský, šéfredaktor

VZPOMÍNKA
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Na prvního září připadlo smutné výročí: začátek první světové
války. Hitlerovské Německo přepadlo Polsko.
1. září také byl zahájen školní rok. Bohužel ne ve všech
školách. Také vinou koronaviru.

Vážení čtenáři Zpravodaje Korýtko, píšeme rok 2020, pro který
propaganda minulého režimu předpovídala zánik peněz. Vše
mělo být zadarmo. Pamatuji si, že v tomto smyslu psal
Radoslav Čeludský, který napsal do magazínu Chytrých dětí
článek pod názvem "Co bude až nebudou peníze". Byla to
součást komunistické mytologie a propagandy. Peníze
skutečně nejsou, jenomže trošku jinak než měli komunisté na
mysli. Doufám, že 15. září parlament bude souhlasit s
příspěvkem důchodcům ve výši 5000,- Kč. Každá koruna
dobrá.
Vážení senioři tímto příspěvkem Vám přeji hodně zdraví a
štěstí.

1. září



Povinná školní docházka

Po zrušení jezuitského řádu r. 1773 mohla Marie Terezie začít
reformovat školství, které naprosto zaostávala za Evropou.
Jezuité učili podle zastaralých metod, tudíž do škol nemohl
proniknout pro dobu tak žádaný osvícenský duch. Mariin návrh
zavést povinnou školní docházku také podporovalo to, že děti
často pracovaly od útlého věku v manufakturách, byly často
trestány a jejich pracovní doba dosahovala až 11 a tři čtvrtě
hodiny denně!

Marie Terezie si nechala posílat z ostatních zemí zprávy a
posudky, aby načerpala inspiraci. I díky nim škola dostala z
područí feudálů a klášterů pod stát. Už v roce 1771 byla ve Vídni
zřízena první tzv. normální škola. Ty chtěla mít Marie postupně v
každém hlavním městě monarchie. Kromě náboženství, čtení,
psaní a počítání se na nich děti učily i stavebnictví a základům
latiny. Touto školou museli projít i budoucí učitelé, kteří ještě
absolvovali šestitýdenní kurzy, kde se přenášely „Vlastnosti a
povinnosti poctivých učitelů“.

Od roku 1774 postupně nechala vytvořit nový systém škol - pro
děti od 6 do 12 let povinně. Při každé farnosti byly zřízeny
dvoutřídky – tzv. triviální školy, ve větších městech trojtřídky, tzv.
hlavní školy a v hlavních městech navíc normální školy (Vídeň,
Praha, Brno). Marie Terezie i tak mohla vychovávat budoucí
pracovníky pro manufaktury a armádu. Začaly také vznikat
odborné školy.

Velkým záporem zavedení povinné školní docházky byla rozsáhlá
germanizace celé monarchie. V místních jazycích se učilo jen v
triviálních školách. Marie tak podnikla zároveň další krok k
centralizaci celé země.

Zdroj: https://www.crg.cz/sekce/historie/referaty/18-
stoleti/skolni_dochazka.htm

ZAJÍMAVOST

Mgr. Šárka Menšíková3



Pečení meruňkové bublaniny na C2 

V měsíci srpnu uživatelky od rodiny dostaly meruňky a borůvky,
chtěly jsme upéct meruňkovo-borůvkovou bublaninu, ale
borůvky se snědly dříve, než jsme se k pečení dostaly, proto byla
bublanina jen meruňková.

Z DOMOVA KORÝTKO

Mgr. Šárka Menšíková4



Letní kino

Po roce jsme opět promítali na terase Domova Korýtko letní
kino, tentokrát jsme zvolili novější film a to českou komedii
„Ženy v běhu“. (Věra (Zlata Adamovská) prožila s Jindřichem
báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho poslední přání
– zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer v
tom nevidí žádný problém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a
zdolají těch více než 42 kilometrů jako rodinná štafeta. Žádná z
nich sice dosud neuběhla ani metr, ale do startu přece zbývají
tři měsíce a trenér Vojta (Vladimír Polívka) připravil skvělý
kondiční plán. Stačí jen začít. S běháním je to úplně stejné jako
v životě. Důležité je vydržet a nevzdávat se, když cíl je na
dosah…)

Zdroj: https://www.iprima.cz/filmy/zeny-v-behu

Uživatelé s tímto filmem souhlasili. Celé léto jsme bojovali s
komáry, tak jsme prohlíželi internet, abychom získali rady, jak
komáry odpudit. Nakonec jsme použili zrnkovou kávu, nakrájené
okurky, hřebíček a různé koření jako je skořice či bobkový list.
Terasu jsme vyzdobily světýlky, organzou a obilím. Promítání se
zúčastnilo celkem 19 uživatelů (9 uživatelů z C2, 6 uživatelů z C1
a 4 uživatelé z budovy „B“), promítat jsme začali v 19.30 hodin.
Počasí nám přálo, bylo teplo a i vítr ustál. Podle usměvavých
tváří uživatelů soudím, že se jim film velice líbil.

Děkuji kolegyním za pomoc při chystání této skvělé akce.

Pokud nám počasí bude přát, rádi bychom uspořádali ještě
jedno letní kino na rozlučku s létem. Tentokrát se bude promítat
film „Špunti na vodě.“ nebo „Bezva ženská na krku“. Termín
promítání bude upřesněn.

Z DOMOVA KORÝTKO

Mgr. Šárka Menšíková5



Letní kino

Z DOMOVA KORÝTKO

Mgr. Šárka Menšíková6



Ta naše písnička česká

Podruhé jsme v Domově Korýtko přivítali Zdeňka Černohouze a
Jaroslava Šolce z umělecké agentury Viola z Olomouce a to 27. 8.
2020 na terase domova, kteří přijeli s pořadem „Ta naše písnička
česká“. Zazněly písničky Karla Hašlera, Fanoše Mikuleckého,
Václava Bláhy a také písně staropražské a lidové písničky ze
všech koutů naší vlasti.

Z DOMOVA KORÝTKO

Mgr. Šárka Menšíková7



Švestkový den na C2

Protože je sezóna švestek, domluvili jsme se s uživateli na
oddělení C2, že si připravíme v pátek 28. 8. 2020 „Švestkový
den“, protože víme, že švestky mají blahodárné účinky na zdraví.

Pro trávicí ústrojí jsou švestky prospěšné zejména díky vysokému
obsahu vlákniny. Vláknina je proto prevencí rakoviny tlustého
střeva, cukrovky a srdečních onemocnění.

Švestkové slupky jsou zdrojem nenasycených mastných kyselin,
což svědčí srdci i cévám a brání před aterosklerózou a infarktem.
Chrání také klouby a pomáhají vyplavovat z těla močovinu
(odpadní produkt organismu), proto jsou skvělé při dně.

Při dietě jsou švestky prospěšné nejen pro svou sytivou a
pročišťující schopnost, ale také odvádějí zbytečně zadržovanou
vodu. Pomáhají snižovat hladinu „zlého“ LDL cholesterolu, díky
obsahu pektinu zpomalují vstřebávání cukru, takže chrání i před
obávaným diabetem. Hodí se také jako vzpruha před cvičením,
protože povzbuzují výkon a dodávají energii.

Švestky jsou bohaté také na bor, který je důležitý pro
metabolismus vápníku v kostech.

Pravidelná konzumace švestek se neprojevuje jen na zdraví, ale i
na kráse. Biotin neboli vitamin H je nezbytný pro pevné nehty a
krásné vlasy i pleť. Tři čtvrtiny objemu švestky tvoří voda,
pomáhá tedy hydratovat a dodávat pleti svěžest. S
problematickou pletí si poradí díky vysokému obsahu zinku.
Posilovat vlasové vlákno i pokožku zas dokáže vitamin C.

Díky obsahu fosforu prospívají švestky nervům, chrání při stresu i
nervozitě, vitamin B zase zklidňuje a zahání pocity skleslosti.

Švestkové pecky mají schopnost držet v sobě dlouho teplo, proto
se používají jako náplň do polštářků.

Zdroj: https://www.prozeny.cz/clanek/svestky-proc-je-jist-58254

Z DOMOVA KORÝTKO
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Švestkový den na C2

Nejdříve jsme si upekly švestkový koláč, samozřejmě s
drobenkou, nejdříve proběhla diskuse, zda udělat drobenku z
polohrubé či hladké mouky, nakonec zvítězila mouka hladká.
Uživatelky si naloupaly švestky, udělaly posypku, vážily, míchaly
a za chvíli se již po domově linula krásná vůně. Odpoledne si pak
na svých pokojích uživatelé na koláči pochutnali.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Švestkový den na C2

Také jsme chtěli zkusit švestky usušit, ve volnočasových dílnách
jsme si půjčili sušičku na ovoce, švestky pečlivě omyly,
vypeckovaly a uložily do sušičky. Sušení je několikahodinový
proces, při kterém se střídá sušení a chlazení a také se střídají
různé teploty sušení.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Švestkový den na C2

Moc nás lákala myšlenka vyzkoušet švestkové knedlíky z
bramborového těsta. Oddělení C2 se spojilo s oddělením C1 a
uživatelky si společně švestkové knedlíky uvařily. I když byl na
oběd přírodní vepřový řízek, uživatelky raději zvolily na oběd
švestkové knedlíky, které se náramně povedly a podávaly se s
máslem, cukrem a skořicí. A nakonec nechyběla ani slivovička.

Velice děkujeme paní Renátě Augustínové za pomoc.

Z DOMOVA KORÝTKO

Mgr. Šárka Menšíková11



Hřibová smaženice na C2

Uživatelky oddělení C2 si zpříjemnily sobotní dopoledne a 
usmažily si smaženici. Pak si nejen na ni pochutnaly na terase 
domova.

Z DOMOVA KORÝTKO

Mgr. Šárka Menšíková
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Divadelní představení „Tři židle“

20. 8. 2020 jsme  na terase domova měli možnost   shlédnout 
představení Tři židle autorky Hany Strýčkové za doprovodu  živé 
hudby v podání Hearna Gadboise. 

Představení mapuje jednotlivé fáze demence Alzheimerovy 
choroby  a dávalo  možnost   se  vcítit  do  pocitů člověka  
postiženého ztrátou  paměti. 

Všichni, kdo představení shlédli děkují  za silný  zážitek .

Foto zdroj: https://tri-zidle.webnode.cz/foto/

Z DOMOVA KORÝTKO

Bc. Anna Fischerová
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Topinky

Dne 3. 9. 2020 jsme se aktivizovali jídlem. Klientkám jsme
namísto ručních prací zpříjemnili dopoledne.

Někdo naloupal česnek, někdo nakrájel chleba, jen ke smažení
jsme se postavily samy.

Opět byly všechny spokojené a už během jídla se řešil plán, co
bude dobrého příští týden.

A věděli jste, že topinka je synonymum pro keramickou dlaždici,
používanou především v půdních prostorech? 

Z DOMOVA KORÝTKO

Marcela Ondráčková
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Slepice v domově 

19. srpna letošního roku na oddělení DZR nastalo pozdvižení.
Objevila se tam živá slepice. Většina uživatelů si slepici
pohladila, někdo se jen podíval jak si lebedila v krabici a někoho
nechala slepice chladným. Bylo to neobvykle strávené
dopoledne.

Z DOMOVA KORÝTKO

Bc. Anna Fischerová
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Aktuální opatření k zamezení šíření nákazy

Vážení uživatelé služeb, milé kolegyně a kolegové,

v mimořádné „koronavirové“ době usilujeme o zachování
normálního provozu. K ochraně uživatelů a zaměstnanců
přijímáme přiměřená opatření k zamezení šíření nákazy.

Každý z nás důsledným dodržováním základních preventivních
opatření přispěje k překonání nelehkého období a ochraně
sebe i svých blízkých.

 Nosíme roušky

 Umýváme a desinfikujeme si ruce

 Desinfikujeme dotekové plochy a povrchy, používáme
germicidní lampy

 Máme zavedeny oddělené vchody pro zaměstnance provozu,
snižujeme frekvenci setkávání zaměstnanců různých týmů

 Návštěvy se musí domlouvat a probíhají na dohodnutých
místech; povrchy jsou po ukončení návštěvy desinfikovány

 Osoby, které mají příznaky nákazy (teplota, kašel, apod.)
nesmí vstupovat do objektu domova

V případě rizikového kontaktu nebo potvrzení pozitivity, budou
zaměstnanci vybaveni ochrannými prostředky a budeme
postupovat dle pokynů Krajské hygienické stanice.

I tato doba jednou pomine.

Z DOMOVA KORÝTKO

Mgr. Kristýna Slaná16



Dovybavení služby z dotací MSK

Také v roce 2020 byl Domov Korýtko úspěšný s žádostmi
o účelové dotace!

Díky finanční podoře Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
pořizujeme vybavení:

Z Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb
poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020:

 Sprchové lehátko a transportní lehátko pro službu Domov se 
zvláštním režimem  (celkové náklady 221.000,- Kč)

 Sprchovou židli a zvedací hygienickou židli pro službu Domov 
pro seniory (celkové náklady 260.000,- Kč)

 Vybavení pietní místnosti v celkové hodnotě 162.000,- Kč

Z Programu na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok 2020
organizujeme:

 Cvičení pro seniory

 Taneční terapii s panem Veletou

 Zájezd do Beskyd

 Přednášky pro pečující a osoby blízké seniorů

 Akreditované vzdělávací kurzy pro pečující a osoby blízké

PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ KRAJSKÉMU ÚŘADU MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE ZA POSKYTNUTÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY A
ZAMĚSTNANCŮM, KTEŘÍ SE AKTIVNĚ PODÍLÍ NA REALIZACI
PROJEKTŮ.

Z DOMOVA KORÝTKO

Mgr. Kristýna Slaná
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POZVÁNKA
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POZVÁNKA
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Nezapomenutá Ostrava

HISTORIE A SOUČASNOST
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1.

2.

3.

Poznali jste místa na fotografiích? Správné odpovědi naleznete 
v závěru.

Zdroj: https://www.google.com/

Mgr. Lenka Kokešová



Jak dobře se vyznáte v houbách?

KVÍZ

21 Mgr. Lenka Kokešová

a) Holubinka namodralá

b) Muchomůrka červená

c) Bedla vysoká

a) Kozák habrový

b) Hřib smrkový

c) Křemenáč březový

a) Liška obecná

b) Hlíva olivová

c) Hřib bronzový

a) Muchomůrka tygrovaná

b) Muchomůrka červená

c) Hřib nejedlý

a) Klouzek obecný

b) Muchomůrka zelená

c) Lištička pomerančová



Najděte ve větách ukryté názvy hub

KVÍZ

22 Mgr. Lenka Kokešová

Sjeli Ohři, Berounku a Vltavu.

Tak snadno jako základní školu absolvoval i gymnázium.

Přivezli škaredé počasí.

Takovou sochu, jako je svatý Václav, každý zná.

Sáňkařská dráha se nachází v obci Smržovka.

Přivezli uhlí, vagon byl úplně plný.

Které z těchto hub jsou jedlé?

1) BEDLA VYSOKÁ

2) MUCHOMŮRKA ZELENÁ

3) HŘIB NACHOVÝ

4) HŘIB KOVÁŘ

5) ZÁVOJENKA OLOVOVÁ

6) KŘEMENÁČ SMRKOVÝ

7) RYZEC PRAVÝ

8) KUŘÁTKA SLIČNÁ

9) UCHO JIDÁŠOVO

10) HŘIB SATAN



Šéfredaktor: Mgr. Petr Chlebovský
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Fotografie z Domova Korýtko: zaměstnanci Domova Korýtko

ZÁVĚR A ŘEŠENÍ

Řešení:

NEZAPOMENUTÁ OSTRAVA

1. Clarion Congress Hotel, dříve hotel Atom

2. Pohled z Frýdlantského mostu

3. Dolní oblast Vítkovice
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POZNÁVÁNÍ HUB: 1) – c) 

2) – b) 

3) – a)                        

4) – b)

5) – a) 

UKRYTÉ NÁZVY HUB: Hřib, Kozák, Liška, Václavka, Smrž, 

Hlíva

JEDLÉ HOUBY: Bedla vysoká, Hřib kovář, Křemenáč 

smrkový,

Ryzec pravý, Ucho Jidášovo


