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Vážení a milí čtenáři Zpravodaje Korýtko!
Milí čtenáři! Už tu máme červen, počasí má konečně letní charakter
a my si užíváme sluníčka. Slunce má dobrý vliv na naši náladu a
dobrá nálada nám prodlouží život. Chtěl bych se omluvit za
zpoždění v distribuci, v poslední době totiž Zpravodaj Korýtko v
papírové podobě vychází až ke konci měsíce. Některé články mohou
proto ztratit na aktuálnosti. I když se snažím, aby tomu tak nebylo,
zpožďování distribuce zaviňují technické problémy s tiskárnou, atd.
Vážení čtenáři, přeji vám dobrou náladu a příjemné chvíle.

Mgr. Petr Chlebovský,
šéfredaktor Zpravodaje Korýtko
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Z DOMOVA KORÝTKO

Chvilka poezie
ČERVEN
Je tu červen, je tu zrání,
k němuž patří červenání.
Červená se východ slunce,
nad kopcemi blízko Chlumce.
A v ten samý navečer,
červená se podvečer.
Červená se stuha v trávě,
která spadla z hlavy právě
dívce, která měla líčka
zčervenalá od sluníčka.
Je tu červen v plné kráse,
zčervenalý od vší práce.
Je tu zkrátka letní den,
třicetkrát, ráno v poledne i navečer.
HANA ZVÁROVÁ

Lenka Kokešová
2

Z DOMOVA KORÝTKO

Historické okénko
ANEB VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ SE ODEHRÁLY V ČERVNU

1376 Syn Karla IV.
Václav byl zvolen
římským králem.

1496 Kryštof Kolumbus
se vrátil ze své druhé
výpravy do Ameriky.

1781 Byl
položen základní
kámen
Stavovského
divadla.

1848 Proběhlo Pražské
červnové povstání, zvané
též Svatodušní bouře.

1869 Vytvoření
nové firmy –
Škoda Plzeň.
1942 Vyhlazení Lidic
německými okupanty.
1955 V Praze na
Strahově začala
první celostátní
Spartakiáda.
Lenka Kokešová
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Z DOMOVA KORÝTKO

Projekt Moravskoslezského kraje
V rámci Programu na podporu zdravého stárnutí v
Moravskoslezském kraji jsme uspěli z projektem „Volnočasové a
edukační aktivity pro seniory 2021“. Tímto projektem jsme
získali peníze na tyto aktivity:
a) Kurz počítačové gramotnosti
b) Muzikoterapie
c) Vinobraní
d) Zájezdy na hory – procházka s ohledem na pohybové
možnosti seniorů
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Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO

„Miminka“ na C2
V neděli 13. 6. 2021 se morčata na oddělení C2 rozrostla o
nádherný přírůstek v podobě „tří miminek“. Bohužel jedno v
pátek 18. 6. 2021 zemřelo.
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Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO

Přírůstek na C4
Dlouho jsme na službě C4 čekali, kdy se rozšíří rodinka
morčat. V půlce června se podařilo a narodila se jedna obří
tříbarevná fešanda, která se má čile k světu.
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Rostislav Mrlina

Z DOMOVA KORÝTKO

Pohybové aktivity na C4
S příchodem jara jsme na C4 zavedli dopolední kondiční
cvičení, aromaterapii a také cvičení s míčem. Pohybové
aktivity jsou klienty velmi oblíbené. Často je cvičení zaměřené
také na procvičování jemné motoriky nebo na podporu
zachování samo obslužnosti.
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Rostislav Mrlina

Z DOMOVA KORÝTKO

Zahájení léta na B2
Letošní letní sezónu jsme zahájili 10. 5. 2021 smažením vaječiny
na zahradě Domova. Tentokrát jsme akci pojali jako pánskou
jízdu, kterou jako zpěvačka doplnila paní Onderková. Poseděli
jsme u pivečka, zazpívali za doprovodu vedoucí Radky na kytaru
a báječně si pochutnali na vaječině se slaninkou.

Další akce byla 26. 5. 2021, tentokrát jen pro dámy. Zaměřily
jsme se na nácvik soběstačnosti, procvičily si paměť a
koordinaci pohybů a malovaly jsme pro vás kamínky, o kterých
jsme se zmiňovaly již v minulém čísle .
Vše jsme završily sladkou tečkou
ovocného šlehačkového
poháru.
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Bc. Věra Machulová

Z DOMOVA KORÝTKO

Volnočasové aktivity na B4
Hře šipek se věnují obvykle spíše muži, ale jelikož naše uživatelky
si je také chtěly vyzkoušet, tak jsem se do toho pustily. No a
jelikož nám šipky lítaly všude možně, tak jsme se u toho pořádně
nasmály.

Pečení patří na našem patře již k tradicím. Tento měsíc jsme si
vybraly recept na jablkový koláč. Ten jsme si pak vychutnaly ke
svačince.

A spoustu času trávíme samozřejmě venku, když nám sluníčko
krásně svítí. Někteří uživatelé na terase dokonce navázali nová
přátelství.

Lenka Kokešová
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Z DOMOVA KORÝTKO

Korýtkovské sázení
Jedna, dva, tři,
sázej, jak se patří:
Sázíš, sázím, sázíme,
do truhlíků sypeme,
zahradnickou zeminu,
očkem na polovinu.
Muškáty tam přidáme
a vše hlínou srovnáme.

Áčko, béčko, céčko,
je nám jedno všecko.
Truhlíky jsou vysázené,
na obdiv všem vystavené.
Už se smějou na sluníčku,
Ví, že budou v teploučku.
Celé léto se v něm hřát,
Co víc si mohou přát.

Autorka básně L. Ďurická B3
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Z DOMOVA KORÝTKO

Grilování párků C4
17. června proběhlo krásné letní grilování párků na zahradě
pro klienty C4. Grilování se zúčastnili i rodinní příslušníci a
atmosféra byla výborná. Počasí nám přálo – až moc a všichni si
moc pochutnali.
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Rostislav Mrlina

Z DOMOVA KORÝTKO

Grilovačka B3
Konečně slunko se umoudřilo,
karanténu covid uvolnilo.
Už jsme všechny dobroty v Korýtku měli…
vaječinu, placky, kavárničku, langoše.
Dnes něco na našem balkónu zavonělo.
Bylo to grilování šunkových párků.
Sociální pracovnice Karolína a pečovatelky
Katka s Verčou, nám vše připravily a nás ochotně ke grilu
pozvaly. Rádi jsme pomohli s přípravami a pak nastalo to nejlepší
všeho ochutnávání, ani pivo na zapití nechybělo. Moc nás to
všechny potěšilo a zároveň pobavilo. Mohlo by se to někdy ještě
zopakovat, však my zase rádi pomůžeme, ať něco soleného
zažijeme.
Za vše srdečně děkujeme.

p. Barbara Mitáčková, B3
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Z DOMOVA KORÝTKO

Cvičení s Petrou a Pepou
Od června opět můžeme začít se společným cvičením, proto
budeme rádi, když přijdete a zacvičíte si s námi.
Cvičení není nijak náročné, cvičí se v sedě na židlích společně s
„overballem“ – malým měkkým míčem.
Cvičení je každé úterý v 10 hodin v kulturní místnosti (v přízemí
vedle recepce). Budeme se na vás těšit .

Petra Pavelková
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Z DOMOVA KORÝTKO

Hudební vystoupení
Konečně jsme se po dlouhé době dočkali prvního hudebního
vystoupení. Na terase domova nám zazpívali Radek Žalud a
Daniela Hořínková. Vystoupení nám trochu pokazilo počasí,
protože začalo pršet, ale zpěváky to neodradilo a zbytek
vystoupení nám zazpívali pod stanem. Myslím, že se vystoupení
všem moc líbilo. Nabídli nám, že by nám zazpívali i o Vánocích.
Určitě tuto nabídku pro vás rádi využijeme. Pokud byste si chtěli
písně znovu poslechnout máme k dispozici CD, které věnovali
domovu. Na dalších stránkách vám přináším krátký medailonek
Radka Žaluda a Daniely Hořínkové. Děkuji všem, kteří pomohli s
přípravou a úklidem.
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Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO

Radek Žalud a Daniela Hořínková
Radek Žalud je nevidomý populární zpěvák, někdy též
označovaný jako český Bocelli.
Je absolventem konzervatoře Jana Deyla, kde vystudoval kromě
klasického zpěvu i hru na akordeon, na klavír a ladění klavírů.
Dále je absolventem mnoha mezinárodních mistrovských
pěveckých kurzů Maestra Antonia Carangela či Petera
Dvorského.
Radek Žalud působí jak na operní, tak na populární či dechové
scéně.
Jako akordeonista byl dlouholetým členem doprovodné kapely
Daniela Landy, dále spolupracoval např. s Tomášem Klusem,
Zorou Jandovou či Michalem Horáčkem.
Na operní scéně si zazpíval např. po boku Evy Urbanové, Petera
Dvorského či Dagmar Peckové.
Z české populární scény spolupracoval s takovými hvězdami, jako
je např. Bára Basiková, Petra Janů, Magda Malá, Aneta
Langerová, Petr Malásek, Ondřej Brzobohatý, Jakub Smolík, Petr
Hannyg, Dalibor Janda či kapela The Taptap.
Milovníci dechovky ho mohou pravidelně vidět jako hostujícího
zpěváka v kapele Veselka Ladislava Kubeše.
Je kmenovou hvězdou Šlágr TV, kde ho v současné době
můžeme vidět nejčastěji a kde v roce 2015 vydal svoji první
desku I já mám sny.
V roce 2019 vydal své druhé album Zůstaň svá, které natočil ve
spolupráci s Pavlem Zedníkem a deska vyšla ve vydavatelství
Radioservis.
V zahraničí si zazpíval např. po boku nevidomého slovenského
zpěváka Maroše Banga, se kterým spolu zazpívali i samotnému
belgickému králi.
Věnuje se nejen klasickým písním a operním áriím, ale i
muzikálové, populární a dechové tvorbě.
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Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO

Radek Žalud a Daniela Hořínková
Daniela Hořínková se narodila v Ostravě. Dětství prožila ve
Starém Městě u Frýdku Místku, kde také navštěvovala ZUŠ, na
které se učila hrát na violoncello. Když přišel čas se rozhodnout
co po základní škole, volba zůstala u hudby. Nastoupila na
Konzervatoř a ladičskou školu Jana Deyla v Praze, kde ke hře na
violoncello začala ještě zpívat. Zpěv se nakonec stal jejím
hlavním oborem, který vystudovala i na vysoké škole, zde na
Ostravské univerzitě, na Fakultě umění. Má za sebou koncerty s
Pražskou komorní filharmonií, Plzeňskou filharmonií nebo
Symfonickým orchestrem Frýdek Místek. Zpívala například s Lucií
Bílou a Petrem Kolářem na charitativních koncertech pro Konto
Bariéry.
Nyní je v domácnosti a věnuje se výchově svých 3 synů.
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Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO

Fontána na terase
V loňském roce domov zakoupil fontánu a teď nastal ten pravý
čas, abychom ji mohli dát na terasu a užívat si vodního prvku v
teplých letních dnech. Děkuji pánům za zkompletování fontány.
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Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO

Volnočasové dílny
Od 1. 6. 2021 došlo ke změnám ve volnočasových dílnách a to z
důvodu potřebnosti aktivizačních pracovnice i na jednotlivých
oddělení domova. Pořád se vám věnují dvě aktivizační pracovnice
a to paní Marcela Ondráčková a paní Zuzana Prusáková.
Volnočasové dílny zůstávají v provozu pondělí až pátek 8.30 –
11.00 hodin, stejně tak i relaxační místnost. V pondělí, ve středu a
v pátek jsou v dílnách dvě aktivizační pracovnice, proto je možné,
aby zde bylo více uživatelů a mohli vařit, péct či se věnovat
keramice. V úterý a ve čtvrtek dochází jedna aktivizační
pracovnice na službu Domov se zvláštním režimem a druhá
zůstává ve volnočasových dílnách, proto je zde možný provoz s
omezeným počtem uživatelů. V odpoledních hodinách se můžete
na aktivizační pracovnice těšit na svých patrech. Doufáme, že tato
změna bude ke spokojenosti všech. Rovněž na jednotlivá oddělení
dochází aktivizační pracovnice paní Božena Valová. Vítáme náměty
na vylepšení.
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Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO

Beata Sikorová
Srdečně vás všechny zdravím. Jmenuji se Beata Sikorová a přišla
jsem do Vašeho Domova Korýtko v červnu z pověření otce biskupa
Martina Davida. Možná se ptáte, k čemu jsem byla pověřena.
Mým úkolem je být s vámi, být vám nablízku jako člověk, sdílet s
vámi radosti a strasti vašeho dlouhého života a jeho posledních
chvil, a to vše svěřovat do Božích rukou. Jsem tady pro Vás, pro
všechny bez rozdílu. Můžeme si povídat o životě nebo jen být,
mluvit o Bohu a s Bohem o vás v modlitbě. Budete-li chtít, aby vás
navštívil kněz či pastor, pomůžu vám s tím.
Náš život tvoří z velké části vztahy. Nejvíc asi vnímáme, že jsou to
především vztahy s naší rodinou a blízkými. Avšak Ten (Bůh), který
je nám blíže, než si myslíme, čeká, až Ho pozveme do svého života
právě dnes. "Hle, teď je ta doba příhodná, hle, teď je ten den
spásy!“ 2 Kor 6,2
Mezi Vámi v domově budu každou středu od rána do odpoledních
hodin. Stačí říct sociální pracovnici, že chcete, aby za Vámi přišla
Bety z duchovní péče a přijdu. Těším se na vás!
Přeji
Vám
dny
naplněné
radostí
a
důvěrou
Beata Sikorová (Bety)
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Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO

Prodejci textilu a drobného spotřebního zboží
30. 6. 2021 p. Menšíková, drogerie
1. 7. 2021 p. Černíčková, textil
15. 7. 2021 p. Chovanová, kosmetika
16. 7. 2021 p. Kovalčík, textil

Provoz kadeřnictví

PONDĚLÍ: 8:00 – 14:0
ÚTERÝ:

ZAVŘENO

STŘEDA: dle objednávek (v budově 8:00 – 14:30)
ČTVRTEK: 8:00 – 14:00 hod (HOLENÍ NA PATRECH )
PÁTEK:

ZAVŘENO
(lichý týden na patrech 12:30 – 17:00)

SOBOTA: dle objednávek
NEDĚLE:

ZAVŘENO
Kristýna Slaná
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INFORMACE

Linka důvěry pro seniory
Senior telefon ŽIVOTa 90 je bezplatná, anonymní a odborná
linka důvěry, která funguje nonstop – 24 hodin denně / 7 dní
v týdnu. Pro volající je zcela zdarma. Linka důvěry pro
seniory a jejich blízké funguje od roku 1992.
Linka důvěry pomáhá klientům starších 60 let a jejich
pečujícím překonat tíživé životní situace, mezi které patří:
• Osamělost.
• Ztráta smyslu života.
• Mezilidské vztahy (nejčastěji nespokojenost v širší rodině
či mezi partnery).
• Krizové situace ohrožující život či zdraví.
• Sdílení tíže se zdravotními problémy.
• Osobní obtíže (strach, nespavost, úzkost, deprese apod.).
• Vyrovnání se se smrtí blízkého člověka.
V rámci linky důvěry poskytují:
• Rady a informace ohledně dávek v seniorském věku
• Rady a informace ohledně sociálně právních záležitostí
• Rady a informace ohledně domácího násilí nebo týrání,
které probíhá většinou v rodině nebo kterého se dopouští
personál v pobytovém zařízení.
NA LINKU SE MŮŽETE OBRÁTIT:
• Telefonicky na bezplatné číslo linky 800 157 157.
• E-mailem na seniortelefon@zivot90.cz.
Odpověď Vám zašlou do dvou pracovních dnů.
21

Kristýna Slaná

INFORMACE

Zavádění Strategie České alzheimerovské společnosti
na službě C3

Začátkem června 2021 proběhla první konzultace v oblasti
zavádění Strategie České alzheimerovské společnosti na službě
C3.
Služba má již zabezpečené vstupní dveře, ale ještě je zapotřebí
doladit řadu bezpečnostních prvků tak, aby byla služba pro
všechny uživatelé bezpečná.
Další konzultace proběhne na podzim, kde se již budou hodnotit
zavedená opatření a nastavení služby.
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Rostislav Mrlina

INFORMACE
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PRANOSTIKY

Pranostiky na červen
Chladný květen, červen vlažný - je pro sýpky, sudy blažný.
Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začne kositi.
Červen studený - sedlák krčí rameny.
Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.
Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá.
Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích budem
mít řídko.
V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.
Červen mokrý a studený - bývají žně vždy skaženy.
Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.
Hřímá-li v červnu, zvede se obilí.
Červen - více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého
vína.
Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
Jaký červen, takový i prosinec.
Červnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení.
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
Červen stálý - prosinec dokonalý.
Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky
postaví.
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Mgr. Šárka Menšíková

KVÍZ

Léto
Najděte souvislost mezi slovy:
a) Jablko a jabloň jako hruška a …………………………..
b) Francie a Paříž jako Česko a ……………………………..

c) Letadlo a letenka jako vlak a ……………………………
d) Loď a kormidlo jako auto a ……………………………..
e) Auto a parkoviště jako loď a ……………………………

Spojte první a druhou část pranostiky tak, aby dávala smysl:
a) Svatá Markyta

1) chladna z rána.

b) Svatá Anna

2) hop zemáky do hrnce.

c) Na svatého Vavřince

3) otvírá se k létu brána.

d) Na svatého Jána

4) hodila srp do žita.

Přeložte ze slovenštiny názvy letního ovoce a zeleniny:
a) Černice

d) ríbezle

b) Čučoriedky

e) egreše

c) Marhule

f) slívky
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HISTORIE A SOUČASNOST

Nezapomenutá Ostrava

1.

2.

3.

Poznali jste místa na fotografiích? Správné odpovědi naleznete
v závěru.
Zdroj: https://www.google.com/
Mgr. Lenka Kokešová
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ZÁVĚR A ŘEŠENÍ

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

HLEDÁNÍ SOUVISLOSTÍ:
a) Hrušeň, b) Praha, c) Jízdenka, d) Volant, e) Přístav
PRANOSTIKY:
a) Svatá Markyta hodila srp do žita.
b) Svatá Anna chladna z rána.
c) Na svatého Vavřince hop zemáky do hrnce.
d) Na svatého Jána otvírá se k létu brána.
PŘEKLÁDÁNÍ ZE SLOVENŠTINY:
a) ostružiny, b) borůvky, c) meruňky, d) rybíz, e) angrešt,

f) švestky
NEZAPOMENUTÁ OSTRAVA:
1. Karolína
2. Poruba směr Vozovna
3. Nové Výškovice
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