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Vážení a milí čtenáři Zpravodaje Korýtko!

ÚVODEM
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Mgr. Petr Chlebovský, 

šéfredaktor Zpravodaje Korýtko

Máme tu třetí měsíc 2021 a situace je taková jaká je:

• Jsou zakázané návštěvy, pandemie nadále řádí.
• V našem domově probíhá očkování proti covid-19.
• Společenské akce jsou zrušeny.
• 8. března jsme slavili MDŽ.
• Pandemie nám oslavy zkřížila.
• Naše ženy dostaly pěkné kytičky jako malé poděkováni.
• Především pracovnice si tu kytičku zasloužily.
• Vláda slibuje pracovnicím v sociálních službách mimořádnou

finanční odměnu, mám takový dojem, že to bude dělat 50 tisíc
hrubého.

Vážení přátele přeji vám psychickou pohodu a zdraví.



Chvilka poezie

BŘEZEN

Mezi sněhem zelená se tráva,

sníh se ztrácí v jarních potůčkách,

oráč střípky ledu zaorává,

zima už má ze sluníčka strach.

Moje píseň čeká na skřivana,

aby se mnou zpíval o jaru.

Vydechni si, země lemovaná

horami tam v modrém oparu!

Hory, včera bílé závějemi,

nyní modrají se nablízku.

Moje rádlo kypří jarní zemi,

horko oráči i želízku.

František Hrubín

Z DOMOVA KORÝTKO

Lenka Kokešová
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Historické okénko

ANEB VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ SE ODEHRÁLY V BŘEZNU

Z DOMOVA KORÝTKO

Lenka Kokešová
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1458 Jiří z Poděbrad 
byl zvolen českým 
králem 1348 Položení 

symbolického základního 
kamene Nového města 
Pražského Karlem IV.

1775 Povstalí 
sedláci byli 
poraženi v Bitvě 
o Chlumec nad 
Cidlinou

1941 Holokaust: 
Německá okupační 
správa založila 
Krakovské ghetto

1971 Zemřel český 
básník a spisovatel 
František Hrubín

1978 Vladimír Remek 
se stal prvním 
československým 
kosmonautem 2018 Miloš Zeman 

zahájil své druhé 
funkční období v 
úřadu prezidenta 
republiky



Dokonalé valentýnské linecké pečení

Linecké cukroví nepatří jen na
vánoční stůl, ale je vhodné pro
každou slavnostní příležitost. Jako
slavnostní příležitost jsme na DZR
zvolili 14. února v duchu
Valentýnské nálady.

Možná se vám vybaví tradiční
recept na linecké cukroví, který
říká, že mouka, máslo a cukr mají
jednoduchý a zapamatovatelný
poměr, totiž 3-2-1. Tedy 300 g
hladké mouky, 200 g másla, 100 g
cukru moučka a navrch jeden
žloutek na zvláčnění těsta. Při
pečení se držte tohoto poměru a
výsledek je zaručen.- viz naše
přiložené foto.
K tomu všemu můžete ještě přidat
trochu čerstvě nastrouhané
citronové kůry a vanilku na
ovonění, rozhodně vám to nažene
plusové body v rámci pochvaly a
zlepší to celou pečící atmosféru.

Když uvedený poměr surovin
dodržíte a zpracujete těsto
správným způsobem, bude vás
poslouchat na slovo a budete mít z
výsledku radost. Linecké cukroví
bude jemné, voňavé, po upečení
křehké a po rozležení vláčné. Tohle
je prostě jednou pro vždy zaručené.

Z DOMOVA KORÝTKO

PhDr, Rostislav Mrlina4



Jídlo do ruky je součástí programu Bon Appetit!

Jídlem do ruky není nic složitého, je zapotřebí „jen znát“
potřeby jednotlivých klientů a zachovat co nejvyšší možnou
úroveň zvyklostí důstojnosti, samostatnosti, kultury, etiky a
estetiky u snídaní, obědů i večeří včetně celé kultury a přípravy
stolování. Cílem podávání jídla do ruky je umožnit klientům
takový způsob stravování, při němž bude zachována jejich
důstojnost, identita, kultura a úprava podávaného jídla bude
pružně reagovat na změny potřeb klientů, které jsou zapříčiněny
právě procesem stárnutí.

Tak pojďme společně do toho.

Z DOMOVA KORÝTKO

PhDr. Rostislav Mrlina
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Nová čísla pokojů na B2

Moc děkuji za dar dřevěných kol pracovnici Heleně Ilčíkové a
aktivizační Marcele Ondráčkové za opracování dřeva a instalaci
čísel pokojů na vstupní dveře klientům a čísel na jídelní stoly.

Z DOMOVA KORÝTKO

Mgr. Radka Fürstová, DiS.
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Výzdoba na B2

Radujeme se ze společného času s klienty, kdy jsme z vaty
vytvářeli sněhové řetězce a těmi jsme pak ozdobili chodbu
našeho oddělení.

Z DOMOVA KORÝTKO

Mgr. Radka Fürstová, DiS.7



Rozloučení se slečnou sociální pracovnicí Lucií Olšinovou
na B2

8

Rozloučili jsme se s Lucií Olšinovou, která tu byla za zástup
dlouhodobé nemocenské od 20. 10. 2021 do 26. 2. 2021.

Slečnu Lucii si uživatelé B2 moc vážili a ukápla i nejedna slzička,
když se s nimi loučila v jídelně, kde si pro ně připravila různé
doplňovačky a soutěže. Přejeme jí: „Ať se ji daří v nové práci a je
šťastná.“

Mgr. Radka Fürstová, DiS.

Z DOMOVA KORÝTKO



Ten dělá to a ten zas tohle …

V tvůrčích dílnách mohou klienti trávit svůj volný čas, uvařit si
kávu a povykládat si.

Každý, kdo má zájem, dělá co ho baví, co umí, co by chtěl zkusit
nebo se naučit nové kreativní techniky. Někdo skládá a lepí
plastové modely, jiný plete ponožky, tká na rámu, plete košíky,
vyšívá. Nyní se připravujeme na Velikonoce

a všichni dohromady uděláme moc….

Z DOMOVA KORÝTKO

Macek a Zuzka9



MDŽ 8. března

Mezinárodní den žen připadá každý rok na 8. března. Ať se nám
to líbí či nelíbí, je to původně socialistický svátek. Tento den je
stanovený Organizací spojených národů k výročí stávky
newyorských švadlen v roce 1908.

Historie MDŽ

Poprvé byl svátek žen slavený 28. února 1909. Vyhlásila ho
Americká socialistická strana. Od roku 1911 se slaví také v
Německu, Švýcarsku, Dánsku a USA. Prvotní myšlenka byla,
získat volební právo žen. Od roku 1975 byl svátek spojovaný s
rovnoprávností žen. Datum 8. března se pevně stanovilo až po 1.
světové válce.

Tolik nenáviděný karafiát na MDŽ

Snad právě minulý režim uškodil této květině ze všeho nejvíc.
Všichni si spojují rudý karafiát s asparágusem a fakt, že
dostaneme na MDŽ právě tuto kytici, nás doslova děsí. Ať už
máme averze jakékoliv, jde o květinu, která dlouho vydrží a
mnoho květinářství ji nabízí právě na MDŽ jako retro kytici s
pravým asparágusem.

Květomluva praví, že bílý karafiát je touhou po lásce
obdarovaného. Červený karafiát znamená obdiv a žlutý
zklamání. Pokud karafiát voní, jedná se o čisté přátelství. V
případě, že dostanete karafiát, který nevoní, jde o vyjádření
krásy zevnějšku, ale nevalné vnitřní hodnoty. Je škoda, že
dnes karafiát bereme jenom jako recesi.

Zdroj: MDŽ: Kdy se slaví Mezinárodní den žen - Žena.cz -
magazín pro ženy (aktualne.cz).

Z DOMOVA KORÝTKO

Mgr. Šárka Menšíková
10



MDŽ v Domově Korýtko

Ani my v Domově Korýtko jsme nezapomněli na naše ženy a již s
předstihem jsme objednali květiny pro naše uživatelky i
zaměstnankyně. Pan ředitel spolu s panem provozním kytičkou
popřáli ženám vše nejlepší k jejich svátku.

Poděkování rovněž patří majitelce květinářství „Co Zahrada
dala“, paní Veronice Dedkové, která pojala tuto zakázku jako
„dobročinnou akci“ a květiny nám dodala téměř s nulovým
ziskem.

Z DOMOVA KORÝTKO

Mgr. Šárka Menšíková
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MDŽ na C2

Také na oddělení C2 jsem oslavily MDŽ, nejdříve si uživatelky
popovídaly o tom, jak byly zvyklé tento svátek slavit u nich v
práci a doma, pak jsme si poslechly koncert - "Pásmo českých
písní s Ostravakem“ a u toho započaly s výrobou velikonoční
výzdoby.

Z DOMOVA KORÝTKO

Mgr. Šárka Menšíková
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MDŽ na C1

Dne 8. 3. jsme tak jako všude v celém světě i my na C1 oslavili
Mezinárodní den žen. Naše uživatelky si společnými silami
upekly dort, který si ozdobily marcipánovými růžičkami. A aby
toho nebylo málo, vytvořily a upekly skořicové vrtulky.

Odpoledne se společně sešly, zkusily své dílo a pořádně si
popovídaly.

Z DOMOVA KORÝTKO

Kolektiv C113



Jak trávíme čas u nás…

Také jste ve škole hrávali tichou poštu na papíře? My ano, a tak
jsme si na to zavzpomínali. Tedy nasmáli jsme se tolik, že jsme si
určitě život prodloužili nejméně o několik let…

…a kdo nechtěl hrát tichou poštu, ten si například tvořil nové 
šperky 

Z DOMOVA KORÝTKO

Lenka Kokešová
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nebo ve volnočasových dílnách pracoval na velikonoční 
výzdobě do jídelny.



Divadlo Petra Bezruče

Do naší dobrovolnické partyje patří i maskérka Marie Kovářová,
která svůj volný čas tráví se seniory v Domově Korýtko v Ostravě-
Zábřehu. Dny tamním dámám zpříjemňuje péčí o jejich
zevnějšek, ať už jde o make-up, kosmetiku nebo barvení vlasů.
Dáváme palec nahoru a jsme hrdí, že máme u Bezručů takové
srdcaře. Do projektu BoSmePartyja, za kterým stojí
Moravskoslezský kraj a Dobrovolnické centrum Adra Ostrava se
přihlásilo už několik stovek dobrovolníků.

Zdroj: Právo a FB Domova Korýtko.

Z DOMOVA KORÝTKO

Mgr. Šárka Menšíková
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Báseň

Všem babičkám a dědečkům,

kterých je tu plný dům,

přejeme zdraví, hodně síly,

vydržte to ještě chvíli.

Pohodu a hlavně klid,

uvidíte bude líp!

Všichni na vás vzpomínáme,

protože vás rádi máme.

.

Z DOMOVA KORÝTKO

Autorka básničky: Ivana Lankoči Kovalčíková
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Velikonoce

Boží hod velikonoční se podle kalendáře katolické církve slaví
první neděli po prvním jarním úplňku (ten letos připadá na 26.
března).

Zelený čtvrtek - 1. dubna

Velký pátek – 2. dubna (svátek a volný den v České republice)

Bílá sobota – 3. dubna

Velikonoční neděle, Boží hod velikonoční – 4. dubna

Velikonoční pondělí - 5. dubna (svátek a volný den v České
republice)

V příštím čísle si Velikonoce ještě připomeneme a pokocháme se
výtvory našich šikovných uživatelů a zaměstnanců.

Zdroj: Velikonoční tradice den po dni: Kdy se vymetaly
pavučiny? | iReceptář.cz (ireceptar.cz).

Z DOMOVA KORÝTKO

Mgr. Šárka Menšíková
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Jarní  setí

Jarní  setí

Z DOMOVA KORÝTKO

Bc. Anna Fischerováá
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Podle kalendáře i podle přírody vidíme, že se konečně blíží jaro.
Nastal čas výsevů paprik.
Na oddělení C4 jsme si vzali misku se substrátem pro výsev a
množení a společně jsme si vyseli semínka paprik. Semínka jsme
poté přihrnuli a opatrně navlhčili.
Misku jsme položili na teplé a světlé místo a budeme čekat, na
první rostlinky.



Pranostiky na březen

Březen - za kamna vlezem.

Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé.

V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok jest.

Březnové slunce má krátké ruce.

Lépe od hada býti uštknut, než v březnu od slunce ohřát.

V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato.

Studený marec, mokrý máj - bude humno jako ráj.

Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.

Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.

Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako ráj.

Zdroj: Měsíc březen (pranostika.cz).

PRANOSTIKY

Mgr. Šárka Menšíková
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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



KVÍZ

Poznáte první jarní květiny?

21 Mgr. Lenka Kokešová

………………………………           …………………………………

……………………………… ………………………………

……………………………… ………………………………



KVÍZ

Seřazování obrázků
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Seřaďte obrázky tak, jak jdou za 

sebou.

Rýmy

Najděte co nejvíce rýmů k pojmu:

a) Háček

b) Jehlice                                

Které slovo nepatří mezi ostatní

a) Hoblík, svěrák, pilník, rašple

b) Hřebík, šroubovák, kladivo, kleště

c) Kosa, srp, brousek, sekačka

Tvoření nových slov

Vytvořte z písmen slova TURISTIKA nová slova.



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

ZÁVĚR A ŘEŠENÍ

Řešení:

NEZAPOMENUTÁ OSTRAVA

1. Hotel Imperiál

2. Fifejdy

3. Dům Emanuela Neumanna
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JARNÍ KVĚTINY

tulipán, koniklec velkokvětý, bledule jarní, podběl lékařský, 
narcis žlutý, sedmikráska obecná

SEŘAZOVÁNÍ OBRÁZKŮ

2), 3), 4), 1)

RÝMY

Háček – žáček, synáček, sáček, obláček, miláček, pasáček…

Jehlice – hadice, družice, silnice, sklenice, opice, konvice…

KTERÉ SLOVO NEPATŘÍ MEZI OSTATNÍ

svěrák, hřebík, brousek

TVOŘENÍ NOVÝCH SLOV

Sirka, tur, ruka, katr, Rus, kat, risk, kurt


