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Vážení a milí čtenáři Zpravodaje Korýtko!

ÚVODEM
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Mgr. Petr Chlebovský, 

šéfredaktor Zpravodaje Korýtko

Vážení čtenáři Zpravodaje Korýtko! Zdá se, že se začíná konečně
blýskat na lepší časy. Už k nám mohou v omezeném režimu
návštěvy a my se necítíme izolováni. Vláda postupně ruší
nepříjemná omezení a život v Česku se vrací k normálu. Média
hledají jiná témata ve snaze zaujmout. Pandemie napáchala velké
škody ve všech oblastech našeho života. Časopis Zpravodaj Korýtko
vám přeje dobrou náladu.



Ježíškova vnoučata

Nominovali jsme příběh paní Renáty ke zveřejnění v rámci
projektu Ježíškova vnoučata. Děkujeme jí i dalším zaměstnancům
domova za lidský a obětavý přístup ke své práci v této nelehké
době. "Hrdinkou našeho příběhu je paní Renáta Augustínová,
která pracuje v Domově Korýtko dlouhých 18 let. Začínala jako
pečovatelka ve službě domov pro seniory a svou pílí se
vypracovala až na vedoucí střediska, kterou je poslední tři roky. O
všechny klienty pečuje s láskou a s porozuměním, brzy si získá
jejich důvěru. Svou práci bere jako poslání a věnuje jí velké
množství času s neskutečnou energií. Podle svých kolegů
nepotřebuje k životu spánek, jinak by nemohla stihnout vše, co
běžně stíhá. Paní Renáta je oblíbená u klientů i v kolektivu,
protože svou dobrou náladou a povahou rozdává neustále
pozitivní energii kolem sebe. Svou odolnost dokázala při podzimní
vlně covidu-19, kdy vedla tým pracovníků pečující o covid pozitivní
klienty. I když jako všichni kolem ní bojovala s vyčerpáním, byla
oporou a "hromosvodem" týmu. I přes velké vytížení se věnovala
nad rámec základní péče klientům a pečovala o jejich duševní
pohodu, když kolem pobíhali "kosmonauti ve skafandrech". Snažila
se efektivně využít čas pro odpočinek a tak přespávala přímo v
domově. Jedna z klientek po návratu z covid oddělení prohlásila:
"Starali se o mě jako v lázních". I přesto, že bylo o klienty na covid
oddělení dobře postaráno, všichni pevně věříme, že těmto šíleným
dnům je konec. Život v domově se pomalu vrací do běžných kolejí.
Paní Renáta nadále vypomáhá v přímé péči, pečlivě vede svůj tým
a věnuje se klientům. Ráda s nimi vaří a peče, pořádá duchovní
setkání s věřícími klienty nebo zahradničí. Aktivně se zajímá o
bazální stimulaci, paliativní péči a zavádí do praxe nové
postupy. Paní Renáta je všude, kde je jí potřeba a klientům plní
i nevyřčená přání. Děkujeme za vše!"

Z DOMOVA KORÝTKO
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Ježíškova vnoučata

Další z nominací laskavého člověka, který se stará o seniory. Další z
příběhů, které můžete až do konce května vkládat na:
https://jeziskovavnoucata.rozhlas.cz/pecovatel/nominovat i vy a
udělat tak radost pracovníkovi sociálních služeb, kterého si vážíte.

My mu/jí pošleme jako poděkování originální tričko s kresbou
Štěpána Mareše, vytvořené právě pro tento jarní projekt
Ježíškových vnoučat s názvem Příběhy pečujících. Radost tak bude
hned na třech stranách - vaší - naší a pečujícího člověka, který dělá
život starých lidí veselejší.

Děkujeme!

Z DOMOVA KORÝTKO
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Karolína Švajdová, Šárka Menšíková, Adéla Hillová

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fjeziskovavnoucata.rozhlas.cz%2Fpecovatel%2Fnominovat%3Ffbclid%3DIwAR2hFNn2ElKFr4QYq_xCSMumcSUgNUcvjRTtZN6L5_WRerwEg3ZJk8VJ1D4&h=AT2fzx9AgusoZWlW2HMYKTwkm188ahu95F_qSJBZZRcZ-HAxOVa6cCEp6TblN5NEWvk0yiJ0eJHHftLlEgnCFNiVQ55McM3vULYkKtI88FiqygMEjR3CiqjnckAdBPskdy5r&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT2Sj_25CcurA1cjr1h8tj2QMvNfVnsQaoaiY9SHNRyThjrtLfDoxwzbwZZNY3tpM7cwidmTtuYPQB46qpcBQgoZKdyu7v_9Uv-c174_-yK03FIV8UUPmMCf9zZ0BvMhOqm_1qtKw64nQThmolvU4o-yiIxxEkls5QRJwSs9PMINiXpDX8t7CxoLLKeNhR-JyssMpQM


Chvilka poezie

MÁJ

Byl pozdní večer – první máj –

večerní máj – byl lásky čas.

Hrdliččin zval ku lásce hlas,

kde borový zaváněl háj.

O lásce šeptal tichý mech;

květoucí strom lhal lásky žel,

svou lásku slavík růži pěl,

růžinu jevil vonný vzdech.

Jezero hladké v křovích stinných

zvučelo temně tajný bol,

břeh je objímal kol a kol;

a slunce jasná světů jiných

bloudila blankytnými pásky,

planoucí tam co slzy lásky.

KAREL HYNEK MÁCHA

Z DOMOVA KORÝTKO

Lenka Kokešová
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Historické okénko

ANEB VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ SE ODEHRÁLY V KVĚTNU

Z DOMOVA KORÝTKO

Lenka Kokešová
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1420 Do Prahy 
vtáhlo husitské 
vojsko vedené Janem 
Žižkou. 1855 Byla poprvé 

vydána kniha 
„Babička“ Boženy 
Němcové.

1881 První praktické 
použití telefonu v 
Praze.

1920 Tomáš Garrigue 
Masaryk byl podruhé 
zvolen prezidentem 
Československa. 1945 V Praze vypuklo 

povstání jako součást 
Květnového povstání 
českého lidu proti německé 
okupaci.

1901 V Ostravě byly parní 
tramvaje nahrazeny 
tramvajemi elektrickými.

2004 Připojení 
České republiky k 
Evropské unii.



Věděli jste, že ...

každý den ztrácíme průměrně 60

až 100 vlasů?

si Váš nos dokáže zapamatovat až
50 000 různých vůní?

na úsměv je potřeba 17 druhů
svalů, zatímco na zamračení 43?

lidé jsou jediní tvorové, kteří dokážou
produkovat slzy způsobené emocemi?

nehty na palcích na rukou rostou
4 krát rychleji, než nehty na palcích na
nohou?

většina lidí ztratí během života mrkáním tolik času,
jako jedením – celkem zhruba 5 let?

když kýchneme, všechny naše tělesné funkce se
zastaví, dokonce i srdce?

ráno jsme asi o 1 cm vyšší než večer? Je to
způsobeno chrupavkou mezi kostmi, která se
stáním a sezením během dne stlačuje.

průměrnému člověku naroste na hlavě během
života 725 kilometrů vlasů?

Z DOMOVA KORÝTKO

Lenka Kokešová
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OZO Ostrava podpoří projekt Domova Korýtko

Domov Korýtko uspěl v pátém ročníku Tematických výzev
OZO Ostrava a od odpadové společnosti získá 32 500 korun
na projekt Světlo na konci tunelu, v němž půjde o celoroční
předplatné na noviny a časopisy a jednu podzimní
společenskou akci pro všechny obyvatele domova, kteří
měli v uplynulém roce jen málo možností navzájem se
potkávat.

Jde o jeden ze sedmi projektů realizovaných na území města,
které OZO Ostrava letos podpoří souhrnnou částkou 500 476
korun, což je o bezmála 170 tisíc korun více než loni. V rámci
výzvy Myslíme i na vás, senioři! OZO podpoří šest projektů,
jeden uspěl ve výzvě OZO hřiště.

„Výzva Myslíme i na vás, senioři! je zaměřena na zkvalitnění
života dříve narozených, tedy skupiny obyvatel, která to
v období covidové pandemie nemá jednoduché. Výzva s
názvem OZO hřiště je zacílena na budování či renovaci
dětských hřišť. Cílem je podpořit zdravý pohyb dětí ve
venkovním prostředí,“ říká jednatel společnosti OZO Ostrava
Karel Belda a dodává, že pátý ročník Tematických výzev OZO
Ostrava je další reakcí odpadové společnosti na pandemickou
situaci.

Projekty musejí být ukončeny do konce letošního listopadu a
v prosinci završeny závěrečnou zprávou. OZO Ostrava pak
v lednu 2022 uzavřený ročník vyhodnotí a zároveň vyhlásí
nové tematické výzvy. Připravte se a nenechejte si ujít
finanční prostředky, jimiž OZO Ostrava podporuje smysluplné
nápady!

Z DOMOVA KORÝTKO

Mgr. Šárka Menšíková
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Projekt Tesco

Domov Korýtko, příspěvková organizace se zapojil do výzvy Tesco
projektem s názvem „Mobilní kutilská dílna v Domově Korýtko“.

Cíl projektu:

1) Umožnit seniorům, převážně mužům, návrat ke
každodenním kutilským činnostem, které byli zvyklí
vykonávat v průběhu života (dílny, zahrada, chalupa, chata,
motorismus...).

2) Rozšířit nabídku volnočasových činností, která bude
smysluplná, důstojná a bude odpovídat předchozím zálibám
seniorů.

3) Podpořit sociální kontakt seniorů sdílením společných
koníčků.

4) Zvýšit seberealizaci zúčastněných prezentací výsledků vlastní
činnosti (funkční ptačí budka, knihobudka) a tím kvalitu
života.

Vytvoření mobilní kutilské dílny v Domově Korýtko přispěje ke
zvýšení kvality života seniorů. Umožní připomenutí dovedností
jako je šroubování, vrtání, řezání, zatloukání hřebíků, opravy a
údržba ... Pro řadu klientů, převážně mužů, patřil pobyt v dílně
ke každodenní činnosti a nyní jim to chybí. Chceme jim umožnit,
aby pocítili znovu prospěch, viděli a sdíleli výsledky vlastní
činnosti. Dílna bude uzpůsobena jejich fyzickým možnostem,
pomoc jim poskytnou dobrovolníci. Budeme moc rádi, když
podpoříte vznik mobilní kutilské dílny v Domově Korýtko a dáte

šanci seniorům, aby se mohli realizovat.

Podpořit nás můžete na této adrese:

Tesco Ostrava - Novinářská 3178/6a

Z DOMOVA KORÝTKO
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Mgr. Šárka Menšíková



Kulaté oslavy na B3
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Z DOMOVA KORÝTKO

28. 3. naše klientka p. Marie Vzatková oslavila nádherné
životní jubileum, rovnou století. První oslavy proběhly v
rodinném kruhu (který čítá 5 generací), v květnu pak s
pracovníky a klienty domova. Paní Vzatková je stále plná
energie, je to velký životní bojovník a nachodí denně stovky
metrů po chodbách, aby se udržela v kondici. Během pobytu
u rodiny ji s gratulací navštívili pracovníci Úřadu městského
obvodu Ostrava - Jih a po návratu do domova si přála
uspořádat oslavu pro několik klientů a pracovníky. Paní
Vzatkové přišlo popřát pevné zdraví do dalších let také
vedení domova, které paní předalo i dárek z Magistrátu
města Ostravy. Na společné posezení jsme později s p.
Vzatkovou a dalšími klientkami upekly zákusek.
Během dubna jsme ještě oslavili kulaté výročí p. Věry
Ondřejové, které do stovky ještě kousek chybí. Do příprav se
zapojily klientky i pracovnice, společně vyzdobily jídelnu a
strávily s paní Ondřejovou příjemné odpoledne. Oběma
klientkám přejeme spokojený život a mnoho zdraví.



Kulaté oslavy na B3
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Z DOMOVA KORÝTKO

Děkujeme
oddělení C2
za poskytnutí
výborného
receptu !

Karolína Švajdová



Recept – Tvarohové řezy

Jsme rádi, že se zákusek podařil a všem chutnal, proto
přikládáme recept:

Piškot:

• 5 vajíček

• 300 g cukru moučka

• Olej 2 dcl

• Mléko 2dcl

• Vanilkový cukr

• Prášek do pečiva

• 300 g polohrubé mouky

Oddělíme bílky a žloutky od sebe. Nejdříve ušleháme z bílků a
vanilkového cukru tuhý sníh, pak zvlášť v misce ušleháme žloutky
s moučkovým cukrem, přidáme olej, mléko, pomalu vmícháme
vařechou polohrubou mouku s práškem do pečiva a nakonec
lehce vmícháme sníh. Plech s vyšším okrajem si vyložíme pečícím
papírem a vlijeme do něj těsto, pečeme cca 30 minut na 180o

stupňů, špejlí vyzkoušíme, zda je piškot upečený. Necháme
vychladnout.

Náplň:

• 500 g tvarohu

• 250 g másla (může být i Zlatá Haná)

• 100 g moučkového cukru

Ušleháme máslo s cukrem a pak přidáme tvaroh a šleháme,
hotovou náplň rozetřeme na piškot.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Recept – Tvarohové řezy

Poleva:

• 0,9 l vlažné vody

• 3 vanilkové pudingy

• 2 balíčky Vitacitu, nejlépe červený

• 100 g cukru krystal

V polovině vlažné vody rozmícháme pudingové prášky. Zbytek
vody svaříme, přidáme cukr, Vitacit a rozmícháme pudingové
prášky. Krátce povaříme, až směs ztuhne, chvilku necháme
vychladnout za stálého míchána a polijeme náplň.

Přejeme dobrou chuť.

Z DOMOVA KORÝTKO

Mgr. Šárka Menšíková 12



Kulinářský klub z B3 pokračuje

Společné aktivity klienty velmi baví, především když jsou
zakončeny něčím dobrým na zub a mohou si při práci
povykládat. Proto jsme se 4. 5 .2021 rozhodli pro langoše. Podle
receptu pečovatelky p. Báry jsme připravily těsto, vyválely z
bochánku placky a ty jsme vysmažily dozlatova. Všechny langoše
dostaly řádnou dávku česneku, ať jsme imunní proti všem
bacilům v okolí. Další šikovné klientky nastrouhaly hromadu
sýru, přidaly tatarku a bylo hotovo. Pohostily jsme všechny

kolemjdoucí a nezbyl ani drobek.
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Z DOMOVA KORÝTKO



Brigáda na skalce u parkoviště – B2

Děkujeme panu Žvakovi a panu Doležílkovi ze střediska B2 za
aktivní účast na jarním zkrášlování skalky u parkoviště Domova
Korýtko.

Také děkuji Božence Válové a Helence Ilčíkové za
zorganizování této akce.

Z DOMOVA KORÝTKO

Mgr. Radka Fürstová, DiS.
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Jarní práce DzR

Jen vysvitlo první jarní sluníčko, tak jsme se rychle dali do práce
a užívali si jarní paprsky, které nás hezky zahřály. Jarní práce
nesmíme podcenit, dělají nám radost a úsměv na tvářích.

Z DOMOVA KORÝTKO

Rostislav Mrlina15



Požehnání motorkářům a všemu, co má kolečka

Dne 8. 5. 2021 jsme se spolu s panem Matulou rozjeli ke
kostelu svatého Ducha, kde probíhalo před kostelem
svatého Ducha požehnání všem motorkářům a jejím
motorkám a také autům, kolům, koloběžkám, kočárkům,
invalidní vozíčkům…

Počasí nám přálo, jen pár kapek deště spadlo, ale jelikož
nejsme z cukru tak jsme zůstali celí. Atmosféra byla
úžasná a bylo se na co dívat. A přivítání s otcem Víťou, no
posuďte sami.

Z DOMOVA KORÝTKO

Renáta Augustínová16



Společná setkání s otcem Víťou Řehulkou

Společná setkání s místním farářem z kostela svatého Ducha jsou
vždy plné radosti a rozzářených oči. Jelikož ještě nemůžeme mít
mše svaté v domově, pouštíme si je v kulturní místnosti online a
už se všichni moc těšíme až budeme moci navštívit kostel
svatého Ducha a budeme mít u nás v domově tradiční mše
svaté. Děkujeme moc i za tato setkání, které jsou pro uživatelé
služby velkým přínosem.

Z DOMOVA KORÝTKO

Renáta Augustínová17



Dárek k narozeninám

Uživatelka služby z našeho patra měla krásný narozeninový den,
přišel její syn s vnukem dostala nádhernou kytici a následující
den ji přivezli objednány dárek. Senzorickou kočičku, která paní
dělá společníka, reaguje na její hlas, hlazení. Paní dala kočičce
jméno Nána a vypadá velmi spokojeně.

Z DOMOVA KORÝTKO

Renáta Augustínová18



Výzdoba na B2

Poděkování paní Nadě

Naše paní Onderková je prostě pracant. Stále něco vyrábí,
háčkuje, plete. Že jsou to výrobky hodné mistra, jsme se
přesvědčili již několikrát. Nedávno nám za pomoci děvčat z dílen
vyrobila informační označení na dveře vstupu střediska B2.

Paní Onderková, moc děkujeme a těšíme se na další vaše
výrobky.

Z DOMOVA KORÝTKO

Bc. Věra Machulová19



Jak trávíme čas na B4

Náš květnový program by se dal popsat slovy známé písně
Hanky Zagorové „Náš dům zní smíchem, nuda u nás nebývá“.

Konečně k nám dorazilo pár
teplých dnů, a tak trávíme
čas venku a vzpomínáme na
mládí. Také jste si dělaly z
pampelišek věnečky?

A když se na obloze objeví nějaký ten mráček? Pak neleníme a
zahrajeme si Bingo nebo Kuželky.

Někteří tento měsíc oslavili své
životní jubileum a my měli
možnost být u toho.

Z DOMOVA KORÝTKO

Lenka Kokešová
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Jak trávíme čas na B4

A co dělají naší zaměstnanci? Pilně zaškolují nové členy
týmu…

TO JE SAMOZŘEJMĚ ŽERT….

… přece s našimi uživateli

míchají koktejly a ty pak

zdobí ovocem a

deštníčky.

Z DOMOVA KORÝTKO

Lenka Kokešová
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Stavění Májky 

Letos, tak jako loni, proběhlo „Stavění Májky“ bez akce a bez
diváků. Ale jsem ráda, že se nám daří tuto tradici dodržet,
alespoň takhle. Nepředpokládám, že bychom se mohli sejít při
kácení májky, tak nám nezbývá než se těšit na příští rok, nebo na
nějakou jinou akci. Děkuji pánům z údržby za postavení májky na
terase domova.

Na oddělení C2 jsme si taky vyrobily „Májku“ a vyzdobily
oddělení.

Z DOMOVA KORÝTKO

Mgr. Šárka Menšíková22



Kamínková stezka 

Uživatelé a pracovníci B2 pro vás připravují během měsíce
června ve společných prostorech Domova Korýtko (uvnitř i na
zahradě) „Kamínkovou stezku“. Co to znamená? Namalujeme
pro vás kamínky a ukryjeme na různých místech. Kdo najde
malovaný kamínek může si ho nechat na památku a zároveň
nahlásí své sociální pracovnici, že našel kamínek, pak bude
zařazen do slosování, které proběhne 2. 7. 2021 za přítomnosti
notáře  z řad uživatelů.

Přejeme vám hodně štěstí při hledání, ať vám kamínky dělají
radost.

Bc. Věra Machulová

Z DOMOVA KORÝTKO
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Osázení terasy

Z DOMOVA KORÝTKO

24

Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu a zapojili se do akce
osázení terasy domova a balkónů!

Pan ředitel objednal 
nejen zeminu a 
květiny, ale také 
dobré počasí, a tak 
realizaci nic 
nebránilo.

Muškáty doplňují 
převislé 
„milionbelky“.

Skalničky v tvárnicích 
krásně kvetou, 
zavěšené truhlíky 
jsou osázené, je 
načase začít užívat 
krásného počasí na 
terase domova.

Kristýna Slaná



Prodejci textilu a drobného spotřebního zboží

Z DOMOVA KORÝTKO

25

Dočkali jsme se a byť stále v omezeném režimu, ale přece, můžeme
dojednávat termíny prodejů s prodejci textilu a dalšího zboží.

Nejbližší dojednané termíny:

3.6.2021 p. Menšíková, drogerie

7.6.2021 p. Novobilská, textil

10.6.2021 p. Černíčková, spodní prádlo

15.6.2021 p. Chovanová, kosmetika, drogerie

Kristýna Slaná

Kadeřnictví otevřeno

Počátkem května se opět otevřelo kadeřnictví v přízemí domova!

Objednávat se můžete přímo v kadeřnictví v otevírací době, nebo
prostřednictvím zaměstnanců na patře, nebo telefonicky
775 659 162.



Přání v závěru života

Už je tomu tak, že některým tématům se člověk v životě raději
vyhýbá. Jsou různé důvody, které nás k tomu vedou. Vnitřní
bolest a niterná zranění. Někdy obavy, strach, úzkost, smutek.
Může za tím být ale i neznalost a nejistota, která se k tématu
váže, nebo jen obyčejná lhostejnost.

V domově doprovázíme klienty až do konce života. A abychom
to mohli dělat co nejlépe, potřebujeme znát přání klientů,
otevřeně hovořit o jejich obavách. Budeme pak vědět, jakou
odbornou pomoc jim máme zprostředkovat, v čem poradit, jak
konkrétně je můžeme v péči podpořit a skutečně doprovázet.

A abychom mohli podporovat klienty, je nezbytné, aby se
o tématu nebáli hovořit ti, kteří jsou klientům v každodenní
péči nejblíže. Téma „závěr života“ je spojen se silnými
emocemi, spirituálními potřebami, hodnotami, ke kterým se
hlásíme. Řekněte si, co pro Vás téma znamená.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Kristýna Slaná

V domově můžete o tématech, která se váží k závěru života, 
hovořit v bezpečném a příjemném prostředí s

koordinátorkou paliativní péče                  
Mgr. Romanou Ocelíkovou                        

(T: 596 761 648; E: paliativni @ domovkorytko.cz)



Pranostiky na květen

Na mokrý květen přichází suchý červen.
Deštivý květen - žíznivý říjen.

Májová voda vypije víno.
Sníh v máji - hodně trávy.

Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.
Mokrý máj - v stodole ráj.
Mokrý máj - chleba hoj.

Májová kapka platí dukát.
Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.

Když se v máji blýská, sedlák si výská.
V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá.

Suchý květen - mokrý červen.
Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se seno.

Prší-li na prvního května, bývá málo žita a sena.
Na Filipa Jakuba chrousti hučí, o Martině studený vítr fičí.

Svatý kříž - ovcí stříž.
Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.

Pankrác, Servác, Bonifác pro sadaře jsou zlí chlapci.
Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žofie je jejich 

kuchařka.
Pankrác Urban bez deště - hojnost vína.

Svatá Žofie políčka často zalije.
Urban bývá studený pán.

Svítí-li slunce na svatého Urbana, bude úroda hlavně na víně.
Déšť o letnicích - slunce na Boží tělo.

Když prší v pondělí svatodušní, bude zkáza na sena.
Zdroj: https://www.mini-zahrada.cz/pranostiky-na-
kveten/#:~:text= Pranostiky na květen 1 Na mokrý,v máji 
blýská%2C sedlák si výská. More (mini-zahrada.cz)

PRANOSTIKY

Mgr. Šárka Menšíková
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Setkání u čaje

Z DOMOVA KORÝTKO

28 Rostislav Mrlina



KVÍZ

Máj – lásky čas

Doplňte ženu do dvojice:

29

Kolik srdcí je namalováno na 

obrázku? V obrázku jsou 

schována tři písmena, která 

tvoří jedno slovo. Najdete je?

Pod jakým stromem se zamilovaní prvního května mají políbit:

a) Bříza                 b) Rozkvetlá třešeň              c) Javor

Ctirad a ……………….                             Oněgin a ………………….

Tristan a ………………                             Radúz a ………………………..

Přemysl Oráč a ………………                  Hamlet a ………………………..

Poznáte z popisu, o jaké slavné „příběhy lásky“ jde?

a) Láska mezi mladými milenci má jen jedinou vadu – pocházejí 

ze znepřátelených rodů. Proto příběh tragicky skončí jejich 

smrtí.

b) Žena v tomto příběhu podala muži jablko, které přes zákaz 

utrhla. Svou roli zde sehrál i had.



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



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

ZÁVĚR A ŘEŠENÍ

Řešení:

Nezapomenutá Ostrava

1. Bývalý důl svaté Trojice na Slezské Ostravě

2. „Kuří Rynek“

3. Centrum města směr Černá Louka
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Obrázek se srdíčky: 7 srdcí, slovo MÁJ

Strom: pod rozkvetlou třešní

Doplňování: 

Ctirad a Šárka                               Oněgin a Taťána

Tristan a Izolda                             Radúz a Mahulena

Přemysl Oráč a Libuše                 Hamlet a Ofélie 

Hádanky:

a) Romeo a Julie – hra W. Shakespeara

b) Adam a Eva – vyhnání z Ráje


