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ÚVODEM

Vážení a milí čtenáři Zpravodaje Korýtko!
Vážení čtenáři zpravodaje Korýtko, tak tu máme červenec první
prázdninový měsíc.
Tento rok ovšem to bude s prázdninami poněkud komplikované.
Především kvůli pandemii Covidu19.
Pokud já si pamatuju tak za mého mládí to nebylo. Prázdniny pro
mne vždycky 1. července začínaly a 31. srpna skončily. Vždycky jsem
jezdil na dovolenou s tatínkem a maminkou. Tábor pro mne nepadal
v úvahu, protože jsem tělesně postižený. Koukám se z okna a venku
je krásně, poněkud je však teplo.
Vážení čtenáři přeji Vám slunce a pohodu.
Mgr. Petr Chlebovský,
šéfredaktor Zpravodaje Korýtko

1

Z DOMOVA KORÝTKO

Chvilka poezie
ČERVENEC
Ó radosti, tvou píseň pěji,
když vosy zlatem pobíjejí
zbroj léta vyleštěnou zas.
Zelené trávy jako v třmeni
zablýskly meči na znamení
a ťaly sem a ťaly tam
mýtinou svátečního vření.

Zatím les strašně napřímený
větvemi klímal, dělal, že spí.
Však zem se třásla na kopí,
když stroj ji vzpíral v práci němý.
Tryskajíc potom zpod kopyt,
padala nazpět do stop koní,
kam šlápli, rmen se nerozvoní.
Jen rákos tasil … racek též
- a nad rybníkem krutá řež.

OLDŘICH MIKULÁŠEK
Lenka Kokešová
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Historické okénko
ANEB VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ SE ODEHRÁLY V ČERVENCI
76 př. n. l. V
Olympii se konaly
první antické
olympijské hry.

1415 Podle rozhodnutí
kostnického koncilu byl
Jan Hus jakožto kacíř
upálen na břehu Rýna.

1881 Premiérou
Smetanovy
opery Libuše
bylo otevřeno
Národní divadlo.

1914 Vypuknutí první
světové války – formální
příčinou války byl atentát
na Františka Ferdinanda
d‘ Este v Sarajevu.

1961 Při důlním
neštěstí na
havířovském dole
Dukla zahynulo
108 horníků.

1969 Američané
přistáli na
Měsíci.

1989 Na
Červeném
hrádku zazněl
slavný Jakešův
projev.
Lenka Kokešová
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Kouzelný zájezd na Pustevny očima uživatelky B3
Všichni známe písničku „Beskyde, Beskyde“, ale ne každý naše
Beskydy zná. A tak se 23.6.2021 vedení našeho domu Korýtko
rozhodlo uspořádat výlet autobusem na Pustevny. Přiznám se,
trochu jsem se bála, zda cestu a chození s berlemi zvládnu. I
když slunko nesvítilo, vůbec nám to nevadilo. Mlha padala a
okolí včetně lanovky nám postupně ukázala.
Autobus na výlet byl bezbariérový z Hrabyně a přistavený byl v
8:30 před Korýtko. Pak přišlo nastupování, hlavně vozíčkáři se do
autobusu skvěle dostali a my chodící s berlemi jsme se také
vsoukali. V 9:05 se autobus do pohybu dal a na Pustevny
spěchal. Zájezdu se zúčastnili sousedi z B2, B4 a budovy C. Z
našeho oddělení jsme byly jen dvě.
Sestra Eva si nás pod svá křídla vzala. Moc se nám věnovala a
skvělou průvodkyni nám dělala. Na Pustevnách už několikrát
byla, tak vše dobře zná. Všude nás vodila, každou zajímavou
budovu ukázala a něco o ní popovídala. Libušín je skvěle
opravený a malbami vyzdobený. V jeho budově je restaurace –
obsluha je v krojích a nechybí ani originální krpce. Výběr jídla a
občerstvení měli velký, takže každý si něco objednal podle chuti.
Trochu jsme si odpočali a pak pěšky pokračovali, stánku se
suvenýry bylo dost. Frgály, koláče, sladkosti, hračky. Každý podle
svého nakupoval.
Ve 13:30 byl sraz před autobusem. Pak se pomalu nastupovalo a
do Korýtka se vracelo. Obě cesty byly skvělé, řidič vše zvládal
dokonale.
Děkujeme vedení Korýtka za pěkný poznávací výlet. Už se těšíme
na další.
S pozdravem,
Barbara Mitáčková a účastníci zájezdu
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Výlet na Pustevny
Ve středu 23. 6. 2021 se uživatelé domova po dlouhé době
vydali na výlet na Pustevny, kde jsme chtěli jet již v roce 2020,
bohužel z důvodu pandemie Covid 19 se tento výlet nemohl
uskutečnit. Autobus je hrazen z projektu Moravskoslezského
kraje z „Programu na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok
2021“.
Bohužel jsem se výletu nemohla zúčastnit, protože jsem v té
době byla na dovolené. Kolegyně mi posílaly informace a fotky,
za což jsem byla velmi ráda. Večer mi přišly další fotky, na
kterých byly PSS oddělení C2 spolu se třemi uživatelkami na
invalidních vozíčcích až u sochy Radegastu. První mi blesklo
hlavou: „Jak se tam dostaly, to přece není možné vytlačit vozíčky
až tam.“ Pak jsem dokonce uvažovala, zda dobře vidím, nebo zda
se socha „nepřestěhovala“ někam jinam. 
Poté jsem si psala s kolegyněmi, které mě ujistily, že opravdu
vytlačily vozíčky s uživatelkami až k soše Radegastu a tím jim
splnily jejich velký sen. Klobouk dolů před vámi, jste opravdu
moc šikovné a obětavé. A kdo byly ty odvážné pracovnice? Velké
poděkování patří Dance Kubesové, Věrce Růžičkové a Pavle
Pokorné a odvážnými uživatelkami, které se nechaly vyvést až
nahoru byly paní Sylva, paní Dáša a paní Liduška.
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Mgr. Šárka Menšíková
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Výlet z pohledu uživatelky C2
Konečně jsme se dočkali. Je tu středa 23. 6. 2021 a na parkovišti
stojí žlutý autobus a my postupně nastupujeme (někdo sám a
někomu pomáhají pečovatelky). V 9.00 hodin odjíždíme směr
Pustevny. Zde jsme se posilnili a vrcholové družstvo z C2 ve
složení 3 pečovatelek a 3 uživatelek se vydalo dále k soše
Radegastu.
Děkujeme naší Dance, Věrce a Pavle za splnění našeho snu a
nebýt jejich ochoty vytlačit nás až do kopce k Radegastu, nikdy
bychom se tam nedostaly. Bezpečně nás svezly dolů k autobusu.
Všichni jsme se ve zdraví vrátily, kdo odpadl byla brzda na vozíku.
Už se těšíme na další výlet.

Sylva Stuchlá - uživatelka C2
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Radegast na Radhošti slaví 90 let
K bájnému vrchu Radhošť v Moravskoslezských Beskydech
neodmyslitelně patří mohutná socha Radegasta, která k sobě
přitahuje každý rok tisíce turistů. Pro mnohé z nich jakoby tu
pohanský bůh v napůl lidské a napůl zvířecí podobě stál
odjakživa. Více než třímetrová plastika byla však na hřebeni
posvátné valašské hory slavnostně odhalena před 90 lety, 5.
července 1931.
Sochu vytvořil Albín Polášek, který dlouhá léta působil jako
profesor umělecké školy v Chicagu. Frenštátský rodák plánoval
celou galerii slovanských bohů, z níž ale vznikl jen Radegast.
Poláškovým kolosem, měřícím 3,2 metru a vážícím 1,4 tuny, z
umělého kamene, se tak pohanský bůh pohostinnosti, plodnosti
a úrody, ale i slunce, války, řemesel a obchodu, znovu vrátil do
míst, kde byl od nepaměti uctíván. Legendy vyprávějí, že na
Radhošti, jenž patřil ke kultovním místům starých Slovanů,
stávala pohanská socha Radegasta, prý ze zlata. Traduje se také,
že chrám i socha zůstaly ukryty někde v podzemí hory. Podle
pověstí pak Radegastovu modlu na vrcholu v 9. století nechali
údajně zbořit bratři Konstantin a Metoděj a na místě postavit
kříž.
Dlouhá desetiletí původní dutá socha odolávala drsnému
klimatu ve více než jedenáctisetmetrové výšce nad mořem.
Restaurována byla začátkem 80. let, kdy byla vyztužena. Oprava
nemohla však sochu zachránit natrvalo, a tak bylo rozhodnuto
pořídit kopii. Žulového Radegasta vytesali v 90. letech
kamenosochaři Jan Sobek a Miroslav Zubíček z Leskovce na
Vsetínsku pod vedením akademického sochaře Miroslava
Machaly, náklady uhradil nošovický pivovar Radegast, který má
siluetu Radegasta ve svém logu.
Poláškův Radegast opustil Radhošť v květnu 1996. Nový
šestitunový pohanský bůh byl odhalen 4. července 1998.
Slovanský bůh Radgost (Radegast, Radigost, Radhost) bývá
ztotožňován i s bohem Svarožicem. Jeho původ je také spojován
s náčelníkem Gótů a Skythů Radegaistem (Radagaistem), který
podle legendy zaútočil se spřátelenými slovanskými kmeny
počátkem 5. století na Řím.
7

Z DOMOVA KORÝTKO

Radegast na Radhošti slaví 90 let
Při dobývání "věčného města" byl zajat a sťat, ale pro svou
chrabrost začal být uctíván pohanskými Slovany. Mytologickým
Radegastem se v podobě čaroděje Radagasta Hnědého
pravděpodobně inspiroval v Pánu prstenů i spisovatel J. R. R.
Tolkien.
Sochař Polášek původně nechal odlít Radegasty dva. Druhý
odlitek chtěl usadit na svou zahradu, po čase ale, snad i pro
polozvířecí podobu, skončila socha v pražské zoo nedaleko
výběhu vlků.

Radhošťský originál je dnes umístěn ve frenštátské radnici.
Zdroj: Radegast na Radhošti slaví 90! Je v podzemí ještě jeden ze
zlata? | Patriot Magazín (patriotmagazin.cz)

Mgr. Šárka Menšíková
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Grilování na C2
Ve čtvrtek 1. 7. 2021 oddělení C2 grilovalo na terase domova,
každý si vybral dle své chuti, někteří chtěli špekáčky, jiní klobásu,
někdo obojí a dokonce tady byl i požadavek na šunkové
klobásky. Dopoledne jsme vše nakoupily, nesměl chybět ani
křen, kečup, samozřejmostí je hořčice a kremžská hořčice. K
párkům také patří pivo. Vše se pomalu opékalo, aby bylo
správně propečeno a my jsem si čas čekání zpříjemnili
posloucháním hudby, povídáním a hrou. Všem moc chutnalo.
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Grilování na C2
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Mgr. Šárka Menšíková
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Pečení třešňové bublaniny na C2
8. 7. 2021 jsme zjistily, že v bistru našeho domova prodávají
levné třešně, okamžitě jsme třešně zakoupily, naše uživatelka je
na terase zbavila pecek a pustily jsme se do pečení. Máme
univerzální recept, který lze použít, jak na bublaninu, tak
bábovku, dort či různé druhy zákusků. Uživatelky jsou již v
pečení sehrané, proto byla bublanina za chvíli hotová, pěkně na
ní do řady uložily třešně a bublaninu jsme přesunuly do trouby,
kde se cca 30 minut pekla a poté se nechala vychladnout a
všichni uživatelé si na ní pochutnali.
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Mgr. Šárka Menšíková
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Letní kino
Ve čtvrtek 15. 7. 2021 jsme na terase domova promítaly letní
kino. Vše jsme si dopředu připravily, vyzkoušely techniku, aby
nás nemohlo nic překvapit, ale nakonec se letní kino bohužel
neobešlo bez komplikací. Nejdříve nás potrápilo sluníčko, které
ještě v sedm hodin večer svítilo, jakoby bylo poledne, i když jsme
stan zatemnily závěsy, nebylo na plátně vůbec nic vidět. Musely
jsme improvizovat a místo na plátně promítat nakonec v televizi,
problém byl, že většina velkých televizí v domově je připevněná
na zdi, nakonec nás napadlo, že oddělení C1 má větší televizi
volně postavenou na stole a hned jsme pracovnice požádaly o
zapůjčení, za což jim patří velké poděkování. A když už jsme si
myslely, že bude vše fungovat, tak nefungoval zvuk. Abych
promítání zachránila, musela jsem telefonicky kontaktovat
našeho IT pracovníka, který mě navedl, jak zvuk nastavit, za to
mu také patří velké poděkování. Pak už nebránilo nic, abychom
mohly spustit film. Tentokrát jsme vybraly českou komedii
„Bezva ženská na krku“. Film uživatelé napjatě sledovali, bylo
takové ticho, že bychom slyšeli spadnout špendlík na zem. U
filmu si pochutnávali na pivu, slaných či sladkých pochutinách a
nealko nápojích. Letní kino sledovalo cca 25 uživatelů, většina
až do konce. V srpnu se bude promítat film „Špunti na vodě.“
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Mgr. Šárka Menšíková
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Festival dechovek, pivní a gulášové slavnosti
V sobotu 17. 7. 2021 jsme se Fordem vydali na Festival
dechovek, pivní a gulášové slavnosti do Palkovic. Abychom
zjistili, jak jsou na tom naši uživatelé a zda po takové dlouhé
době dokáží nastoupit do automobilu Ford proběhl v pátek
nácvik nastupování. Některým to šlo líp, jiným hůř, ale s pomocí
to všichni zvládli v pátek i v sobotu. V sobotu kolem půl jedné
odpoledne jsme vyrazili v počtu sedmi uživatelů, jednoho
rodinného příslušníka, který jel spolu se svou maminkou svým
autem a třech doprovodů, abychom mohli vzít, co nejvíce lidí na
MIV. Spolu s námi jeli i dva uživatelé z oddělení C1.
Od půl desáté ráno se již vařily různé guláše a družstva soutěžila
o „Nej guláš“ a rozhodovala odborná porota a diváci. V odborné
porotě zasedl šéfkuchař Food Ateliéru Ostrava David Valíček a
účastnice soutěže MasterChef Česko Eva Tomečková, dalším
porotcem byl Václav Halat a Olin Kutač. Shlédnout jsme mohli i
doprovodný program, jako je malování na obličej, skákací hrad,
Airbrush tetování, vyfotit jsme se mohli v tematické fotobudce,
také jsme si prohlédli zorbingové koule, hasičskou pěnu či
klauna. Bohužel jsme také viděli přistávat na hřišti záchranářský
vrtulník, což určitě nebylo v plánu.
Zastoupeny byly piva z menších či větších pivovarů a
samozřejmě jsme si mohli pochutnat nejenom na guláších, ale
bylo připraveno i bohaté občerstvení.
Programem provázel tvůrce pořadu „Recepty bez Brepty“ Petr
„Ajfel“ Novák, kterého znáte ze skupiny Maxim Turbulenc.
Poslechnout jsme si mohli různé dechovky - Dechová hudba
Jistebnická 13, Dechový orchestr Jablunkovanka, Dechová hudba
Fryčovice a Dechová hudba Boršičanka Antonína Koníčka. Večer
proběhla diskotéka, na které jsme už samozřejmě nebyli. 
Naši uživatelé si pochutnávali na guláši, bramborových plackách,
pivu, kávě, cukrové vatě či malé Becherovce. Také si zatančili a
skvěle se bavili, že se jim ani nechtělo zpět do domova.
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Festival dechovek, pivní a gulášové slavnosti
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Festival dechovek, pivní a gulášové slavnosti
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Festival dechovek, pivní a gulášové slavnosti

Poděkování patří paní Petře Opělové za rezervaci míst a
Obecnímu úřadu PALKOVICE za volné vstupenky pro naše
uživatele a doprovody.
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Pobyt venku
Nyní v létě, když je teplé počasí, uživatelé rádi tráví svůj volný
čas venku a to buď na terase, kde máme krásnou fontánu nebo
na zahradě či v lese za domovem.
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Božena Valová
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Relaxační místnost
Relaxace - neboli oddech, odpočinech, povolení, proces nebo
stav uvolnění psychického a tělesného napětí.
V našem domově probíhá každý den relaxace. Na čtyřech
relaxačních křeslech si můžete dopřát masáž, nebo jen tak
posedět. Křesla jsou jako stvořena pro odpočinek.
Přijďte si vychutnat příjemný pocit s relaxační hudbou. Prostor
krásně zdobí malovaná příroda na zdech místnosti či barevná
světla.
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Marcela Ondráčková

Z DOMOVA KORÝTKO

Borůvkové potěšení
Dnes opět po roce jsme si upekly úžasné borůvkové koláče, na
kterých jsme si poté pochutnaly u kávy. Zavzpomínaly jsme si na
doby kdy my samy jsme navštěvovaly v mládí a dětství lesy a
moc rády jsme borůvky sbíraly. Také nás paní vedoucí
motivovala k tomu, abychom si samy vyrobily borůvkové
knedlíky na páře. Pro některé z nás to byla premiéra. Nálada
byla výborná, hodně jsme se u toho nasmály. I přes ten smích se
nám knedlíky povedly. Borůvkové knedlíky uvařené na páře,
posypané cukrem, polité rozpuštěným máslem…, to byl balzám
pro naši chuť.
Moc děkujeme za krásně strávené odpoledne.
A už se budeme těšit na další dary z lesa.
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Kolektiv C1
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Pobyt venku na zahradě C1
Uživatelé služby mají a měli rádi zahradu, květiny, stromy a
většinu času ve svých domovech trávili na svých zahradách nebo
chatách. Pokud nám to počasí dovolí, vyvážíme naše uživatelé na
zahradu domova, kde jsou velmi spokojení.

Kolektiv C1
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Zvyk popřát k narozeninám klientovi na B2 písní
Na B2 máme zvyk přijít v den narozenin na pokoj klienta a
popřát mu k narozeninám společnou písní. Většinou zpíváme :
„Hodně štěstí zdraví, hodně štěstí, zdraví hodně štěstí …….např.
Naděnko, hodně štěstí, zdraví.“

Na obrázku je vidět, že uživatelka byla za píseň moc ráda.
Gratulujeme paní Naděždě Onderkové ke kulatinám s číslem,
před nulou, které se při otočení čte jako šestka.

21

Mgr. Radka Fürstová, DiS.
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Letní volnočasové aktivity na B2
Krásné letní počasí, přímo vybízelo k návštěvě terasy pod
slunečníkem s dostatečným příjmem tekutin a povídáním.

Perfektní byla i možnost zapůjčení transportních lůžek, aby se na
terasu dostali i klienti upoutáni na lůžko.

Mgr. Radka Fürstová, DiS.
22

Z DOMOVA KORÝTKO

Kutilské experimenty na B4
Jeden krájel, druhý míchal, další skládal piškoty ... Tento měsíc
jsme si do kuchařky přidaly recept na nepečený dort s piškoty.
První den jsme tvořily a druhý den u kávy ochutnávaly.

Lenka Kokešová
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„Korýtkovská“ pomoc pro Jižní Moravu

25. června 2021 se Jižní Moravou prohnalo tornádo. Tato událost
vyvolala velikou solidaritu pomoci také mezi pracovníky v Domově
Korýtko.

Děkujeme Katce Šatekové a Petře Blahutové za nápad uspořádat
sbírku potřebných věcí a dovezení těchto Vámi darovaných věcí na
Jižní Moravu.

Ve skladu pomoci byli za dary moc vděční.
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Mgr. Radka Fürstová, DiS
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Informace k rekonstrukci našeho domova
Chtěl bych Vás tímto informovat o postupu ve věci plánované
rekonstrukce Domova Korýtko. V současné době je již
zpracována realizační projektová dokumentace, podle které by
měla být stavba realizována. Nyní probíhá schvalovací proces
pro společné územní a stavební řízení na ÚMOb Ostrava – Jih a
jeho výsledkem by mělo být vydání Rozhodnutí o stavebním
povolení. Náš zřizovatel, Statutární město Ostrava, se
v současnosti rozhoduje, jestli jako první zahájí výstavbu nového
Domova pro seniory Hulváky nebo začne s rekonstrukcí našeho
domova.
Pokud se zřizovatel rozhodne realizovat novou výstavbu Domova
Hulváky, budeme ve stávajících prostorách pobývat ještě min. 2
roky.
Pokud bude jako první zahájena rekonstrukce našeho zařízení,
budeme mít cca 7 měsíců čas se připravit a zrealizovat
přestěhování obou našich sociálních služeb do náhradních
prostor. Objekt a areál Domova Korýtko budeme muset na cca
1-2 roky opustit a předat zhotoviteli stavby, tak aby se urychlila
celá rekonstrukce. O tomto kroku budete samozřejmě co
nejdříve informováni.
Přeji Vám klidné léto bez zdravotních komplikací a horkých dnů.

Jan Seidler – ředitel Domova
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Z DOMOVA KORÝTKO

Domov Korýtko po rekonstrukci

Jan Seidler – ředitel Domova
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Z DOMOVA KORÝTKO

Pozvánka na výlet – Zámek Fryštát
V pátek 24. 9. 2021 máme opět objednaný autobus na výlet.
Naším nápadem je jet do Karviné, podívat se na zámek. Pokud
máte jiný nápad, dejte mi, prosím, včas vědět.
Od roku 1997 je zámek po rozsáhlé rekonstrukci přístupný
veřejnosti. V průběhu prohlídky stylově zařízených místností jak
hlavní budovy zámku, tak budovy Lottyhaus, jste zasvěceni do
života šlechty na přelomu 19. a 20. století. Jedna z
reprezentačních místností slouží ke konání svatebních obřadů, to
vždy první sobotu v měsíci, a příležitostných koncertů
komorního charakteru.
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Mgr. Šárka Menšíková

PRANOSTIKY

Pranostiky na červenec
Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na
bouřky a vichřice.
Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce.
Slunce peče - déšť poteče.
Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití.
Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.
Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se!
Jaký červenec, takový leden.
Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.
Červenec - úrody blíženec.
Nebyl-li červen dostatečně děštivý, dodá vodu až červenec a
přidá ještě mnohé bouře.
Co červenec končí, srpen začíná.
Zdroj: Pranostiky pro měsíc červenec (pranostika.cz)

Mgr. Šárka Menšíková
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KVÍZ

Prázdniny
Doplňte slovo, které vytvoří se zadanými slovy ustálené
slovní spojení:
a) Karlův, Jiráskův, Nuselský

b) Břevnovský, Kapucínský, Zbraslavský
c) Prachovské, Teplické, Adršpašské
d) Koněpruské, Bozkovské, Mladečské
e) Národní, Národní technické, Vlastivědné
f) Mariánské, Mšené, Františkovy

Najděte podle indicií místo v České republice:
a) Hledáme město založené Karlem IV., významné především
svými lázněmi. Lidé si oblíbili i bylinný likér, který se zde
vyrábí, a velké kulaté oplatky, které se zde pečou. V létě se
v tomto městě koná filmový festival.
b) Hledáme město ležící na břehu řeky Dyje, plné
historických památek, z nichž nejvýznamnější je rotunda
svaté Kateřiny. Je to město vína a nakládaných okurek.
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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:

SLOVNÍ SPOJENÍ:
a) Most
b) Klášter
c) Skály
d) Jeskyně
e) Muzeum

f) Lázně
MÍSTA PODLE INDICIÍ:
a) Karlovy Vary
b) Znojmo

NEZAPOMENUTÁ OSTRAVA:
1. Kampus Palas
2. Výškovice - Majerovec
3. Náměstí Jurije Gagarina
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