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Vážení a milí čtenáři Zpravodaje Korýtko!

ÚVODEM
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Mgr. Petr Chlebovský, 

šéfredaktor Zpravodaje Korýtko

V době kdy píšu tento článek je krásné počasí, venku svítí
sluníčko a je pohodový den. Dne 7. srpna jsem oslavil 69.
narozeniny a příští rok mě tedy čeká oslava jubilea 70.
narozenin. Když se tak na sebe dívám do zrcadla, tak mám
pocit, že mi je 50 let. Přes všechny potíže, které přináší můj
zdravotní stav, chci nadále vykonávat funkci šéfredaktora
Zpravodaje Korýtko. V červencovém čísle vyšel příspěvek
našeho pana ředitele na téma rekonstrukce Domova.
Doufám, že jste si článek přečetli.
Vážení čtenáři zpravodaje Korýtko přeji Vám mnoho
pohodových dní ve společnosti našeho časopisu.



Aktuální informace k rekonstrukci Domova Korýtko

Vážení klienti, chtěl bych Vás touto cestou informovat o tom,
že náš zřizovatel Statutární město Ostrava koncem července
tohoto roku rozhodl, že se bude realizovat velká investiční
akce „Rekonstrukce, nástavba a přístavba Domova Korýtko,
příspěvkové organizace“.

Všichni víme, že tato dlouhodobě odkládaná rekonstrukce
tohoto objektu již nesnese dalšího odkladu a za sebe jsem
velmi rád, že k tomuto rozhodnutí došlo. Vím však, že
nadcházející období nebude jednoduché a to jak pro nás,
vedení organizace a zaměstnance organizace, tak hlavně pro
Vás jako uživatele našich sociálních služeb.

Doba realizace rekonstrukce Domova Korýtko je odhadována
na 2 roky s podmínkou vyklizení celého objektu na Petruškově
ul. a přestěhování všech klientů do náhradních prostor.
S ohledem na skutečnost, že na přelomu roku 2021/2022
v rámci procesu transformace opouští organizace Čtyřlístek -
centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava,
příspěvková organizace (služby Domov na Liščině, ul. Na
Liščině 342/10 a Domov Barevný svět, ul. Hladnovská
751/119) tyto objekty, nabízí se vhodné řešení přestěhovat
naše sociální služby s klienty a zaměstnanci Domova Korýtko
do těchto uvolněných prostor. Hledání a úpravy komerčních
prostor, včetně hrazení pravidelného nájmu, by bylo
nesrovnatelně nákladnějším řešením, než využití stávajících
prostor příspěvkové organizace Čtyřlístek.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Aktuální informace k rekonstrukci Domova Korýtko

V současné době se realizují přípravné práce, které musí
předcházet stavebním úpravám v náhradních prostorách tak,
abychom se mohli v březnu 2022 všichni postupně
přestěhovat. S předběžným harmonogramem, náhradními
prostory a nezbytnými kroky, v souvislosti s nadcházející
rekonstrukcí objektu bychom Vás rádi seznámili na společné
schůzce s vedením organizace, která proběhne začátkem září
2021. O termínu a čase budete informováni našimi
zaměstnanci.

Budeme se snažit udělat všechno pro to, aby tato náročná
situace byla pro Vás co nejméně zatěžující.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Jan Seidler – ředitel organizace



Chvilka poezie

SRPEN

Klepeta rudá do obilí

se vnořila. Už pokosili

a lány dlouhé jako stuhy

už znovu převracejí pluhy.

Večery v srpnu! Měkce líhá

se do trav suchých pod jabloní.

Chlad lesa zve tě, houby voní

a za stromem už podzim číhá,

by k večeru, až padnou stíny,

zadrh ti smyčku z pavučiny.

JAROSLAV SEIFERT

Z DOMOVA KORÝTKO

Lenka Kokešová
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Historické okénko

ANEB VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ SE ODEHRÁLY V SRPNU

Z DOMOVA KORÝTKO

Lenka Kokešová
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1306 Zavražděn 
Václav III. Dynastie 
Přemyslovců 
vymřela po meči.

1775 Marie Terezie vydala 
robotní patent. Maximální 
délku roboty stanovila na 
tři dny v týdnu.1891 Na 

Pustevnách vznikla 
první ubytovna 
Krčma.

1961 Komunistická 
vláda v NDR 
zahájila stavbu 
Berlínské zdi.

1992 Václav Klaus a 
Vladimír Mečiar podepsali 
dohodu o rozdělení 
Československa. 

1945 Prezident Edvard 
Beneš vydal dekret o 
zestátnění 
československého filmu.

1991 V Sovětském svazu 
začal tzv. srpnový puč 
proti Michailu 
Gorbačovovi, který byl 
prohlášen za sesazeného. 



Oslava 90-tých narozenin

Paní Ilse na oddělení C2 oslavila 26. 7. 2021 krásné
devadesátiny. S uživatelkami jsem se rozhodly, že ji překvapíme
dortem, ale protože bylo horko, zvolily jsme nepečený dort z
piškotů a krém ze šlehačky a mascarpone.

V pondělí jsme dort tajně připravily, nechaly ho do druhého dne
ztuhnout v lednici a v úterý ráno ozdobily. Domluvily jsme se s
dobrovolníkem, který za paní Ilse dochází, že s dortem
popřejeme v úterý, aby mohl být u toho. V pondělí jsme popřály
a předaly balíček z Úřadu městského obvodu Ostrava – Jih a v
úterý jsme popřáli s dortem a připili si nealkoholickým
šampusem. Doufáme, že jsme paní Ilse udělaly radost. Paní Ilse
mě požádala, abych všem zaměstnancům a uživatelům na
oddělení C2 koupila nanukové dorty.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Oslava 90-tých narozenin

Z DOMOVA KORÝTKO

Mgr. Šárka Menšíková
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Srpen na zahradě

Ani v srpnu nelze otálet s pracemi na zahradě a to hlavně na té
květinové. Plevel nám postupně zahlušoval všechny rostliny na
skalce a plazil se již i po jednotlivých stromech. V této džungli, se
ale velmi zalíbilo slimákům, kteří zde měli hody. Této zkáze
rychle předešel pan vedoucí z C4 s pracovníky a uvedli naši
krásnou předzahrádku do skvělého stavu. Nad odplevelení
poctivě dohlížely klienty DZR.

Z DOMOVA KORÝTKO

Rostislav Mrlina
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Jídlem k dobré náladě

Víte, že je vědecky prokázáno, že se jahody podílejí na zlepšení
nálady? My jsme se rozhodli to vyzkoušet, a tak jsme se pustili do
přípravy jahodových pohárů s piškoty.

Upřímně,

nechtěli jsme

to nechat jen na

náhodě, tak jsme

si tam přidali i

trochu Rumu.

A komu ani to k dobré náladě

nepomohlo, toho pobavily

vtipy z knihy „Vtipy mravné i

nemravné“.

Jiný den jsme si pochutnali na šnecích á la Francie nebo

pravé italské kávě se zmrzlinou.

Z DOMOVA KORÝTKO

Lenka Kokešová
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Moje největší záliba

Chtěla bych se podělit o mé začátky tady v Domově. Nikdy jsem
neuměla malovat, ale v dílnách jsem nenašla žádnou inspiraci,
co bych mohla vyrábět. Až sestřička Verunka s mou dcerou mě
navnadily na malování obrazu, a tak mi dcera jeden objednala
na internetu. Našla jsem odvahu a pustila se do malování. První
obraz byl optimistický – 3 koťata. Všem se to moc líbilo, to mi
dodávalo sebevědomí. Teď už se práce nebojím, maluji už třetí
obraz a stále mě to baví. Je to uklidňující práce a navíc moc
hezká.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Marie Šounová, B4



Volnočasové dílny

Ve volnočasových dílnách jsme si s uživatelkami upekly pizzu, která se
povedla a báječně chutnala.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Božena Valová



Rajčata na balkóně

V letošním roce se nám opět podařila vypěstovat rajčata na
balkóně. Rajčata jsou sladká a krásně červená.

Z DOMOVA KORÝTKO
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p. Sylva Stuchlá – uživatelka C2



Nové události v Korýtku – narození morčátek na 
středisku C4 

• Tááák a je to tady! Dnes, tedy v úterý 24. 8. 2021 v 8:30 hod.
jsme u nás na středisku C4 přivítali nové přírůstky. Na svět
vykoukla 3 krásná morčecí miminka. Maminka i mláďátka se
mají čile k světu a jsou prostě úžasní…..

• Jestli to jsou holky nebo kluci ještě nevíme, necháme zkušenou
maminku, aby se o ně pěkně v klidu postarala, krmila a starala
se o ně.

• Až budou větší, zjistíme, jaká jména jim dáme. Budeme rádi,
když se do pojmenování morčátek zapojíte i vy. Můžete
vymýšlet jména jak pro holky, tak kluky. Je jim dnes teprve pár
hodin. Dvě jsou po tatínkovi černá s hnědými proužky a jedno
je bíle s černo-hnědou hlavičkou.

• Tak jim přejeme, aby se jim krásně rostlo a pokud by někdo
měl zájem, můžete se jich do budoucna ujmout, až nám
pěkně povyrostou.

Věra Ulmannová

Z DOMOVA KORÝTKO
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Aktivity v Korýtku

V kulturní místnosti se dveře široce otevřely,
všechny aktivity se skvěle rozjely,
a tak od pondělí do soboty máme hodně roboty.
V pondělí hudební relax.
To jsou všechny písničky z Čech, Slovenska a Moravy.
Kdo nějaké zná, tak se rád přidá.
Je úterý – se Zdeničkou odpočinkové cvičení.
V 10 hodin je pokračování cvičení s Pepou s hudebním
doprovodem,
Ten nás rád bere do parády.
Někdy nás bolí kolena, ramena, kosti
a tak kdo chce být fit, musí cvičit.
Středa, to je cvičení paměti.
Je nám přes 60, 70, 80 a více let,
tak se nám zdá starší svět, často něco zapomínáme.
Pracovnice Lenka skvěle se tomu věnuje.
Nejdřív je rozdýchání, potom jmen představování
a pak už jsou soutěžní úkoly.
Nejdřív lehké, potom těžší a poté nejtěžší.
Kdo co ví, z radostí odpoví.
Pak se všechno společně konzultuje a chyby opravuje.
Další den je čtvrtek – hrajeme kuželky. Do nich se strefujeme.
Pracovnice body počítají a ceny výhercům rozdávají.
Konec týdne to je pátek a to je bingo.
Jednoduché škrtání a čísel šrafování.
Řádek, sloupek to je hned.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Aktivity v Korýtku

Na konec musí být všechna čísla trefená.
Kdo je má, známé bingo vyhrává a pak hlavní výhru dostává.
Každého něco z uvedených aktivit baví.
Celý týden dopoledne uteče, odpoledne po obědě odpočíváme
a někdy o všem přemýšlíme.
Děkujeme všem pracovníkům za snahu a ochotu pomáhat
starým lidem v našem Domově.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Účastnička aktivit p. Barbara Mitáčková, B3



Kuželkový turnaj 17. 8. 2021

Z DOMOVA KORÝTKO

Mgr. Karolína Švajdová
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Olympiáda v Tokiu skončila – nás do soutěže zapojila. Do
turnaje nás vybrali, abychom také bojovali. Dva týmy, šest lidí
ze sv. Alžběty a dvanáct lidí z Korýtka. Korýtko se rozdělilo, za
stoly posadilo a soupeře k nám přidělili. Každý si tajně číslo
stolu losem vybral. Vedoucí nás seznámila s pravidly soutěže.
Hrálo se čtyři kola a v každém kole byly tři pokusy strefit se do
kuželek. Celkem bylo obsazených šest stolů, tak se nám to líbilo.
Abychom vše vydrželi, pohoštění nám připravili – koláčky, kafe,
zdravá voda s bylinkami. Na stolech taky nechyběly drobné
maličkosti na památku. A už se podle čísel bojovalo, spadnuté
kuželky počítalo. Radosti a tleskání bylo dosti. Kdo se dobře do
kuželek trefil, měl radost. Hrálo se jako skupina a také v
jednotlivcích. Nejlepší z hráčů byl p. Horáček (Korýtko), druhá
p. Bystroňová (sv. Alžběta) a třetí p. Jablonka (Korýtko). Každý
výherce dostal balíček a podle umístění i medaili. Také se
počítaly body členů obsazených stolů a podle umístění byly
zase předané dárky, medaile a diplomy. Nechybělo také
společné foto jednotlivých výherních týmů. Potěšil nás svou
přítomností i pan ředitel, který nám poblahopřál.
Děkujeme sociálním pracovnicím, které tuto akci „kuželkový
turnaj“ zorganizovaly a bedlivě sledovaly jeho průběh. Těšíme
se na další soutěže!

S pozdravem,
Účastnice turnaje B. Mitáčková

odd. B3



Kuželkový turnaj 17. 8. 2021

Z DOMOVA KORÝTKO

Mgr. Karolína Švajdová
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Ještě doplníme článek o zbytek výsledkové listiny. Složení
prvních tří vítězných týmů bylo následovné:
1. p. Jan Jarkuliš (sv. Alžběta)

p. Jiří Jablonka (Korýtko)
p. Štefania Machová (Korýtko)

2. p. Horáček Josef (Korýtko)
p. Mitáčková Barbara (Korýtko)
p. Cieslarová Bohumíra (sv. Alžběta)

3. p. Hrdličková Olga (sv. Alžběta)
p. Šounová Marie (Korýtko)
p. Kluz Bohumil (Korýtko)

Kuželkový turnaj se stal takovou naší malou letní olympiádou.
Na úvod proto sociální pracovnice p. Menšíková zmínila pár
zajímavostí a historických faktů týkajících se olympijských her.
Zapojili jsme se totiž do projektu Reminiscence, který zaštiťuje
oddělení sociálních služeb magistrátu města Ostravy. V rámci
něj se sbližujeme s dalšími zařízeními sociálních služeb a na
kuželkový turnaj jsme si vylosovali a následně pozvali hosty –
klienty denního centra Charitního domu sv. Alžběty. Klienti
obou služeb vypadali při hře spokojeně, věříme, že je program
bavil. Na vítěze čekaly štědré balíčky dobrot, věrné kopie
olympijských medailí a diplomy.
Děkujeme Charitnímu domu sv. Alžběty, že přijali naše pozvání
a už teď se těšíme, až je někdy navštívíme v jejich zařízení.

Kolegyním velmi děkuji za pomoc s organizací celé akce!



Kuželkový turnaj 17. 8. 2021

Z DOMOVA KORÝTKO

Mgr. Karolína Švajdová
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KUŽELKOVÉ KLÁNÍ

Rita valte do koryta,
čeká na ně charita,
jménem sv. Alžběta.

Borci valí do Tokia,
shodit nadbytečná kila,
a tam válí kuželku,
pěkně hezky po česku.

Věří v zlatou medaili,
dají-li jim ji, či nedají.
Hlavně strhnout otěže,
zbývá vybrat vítěze.

Za reprezentaci hezkou,
pro republiku Českou.
Je to medaile přímo zlatá,
což je pravda svatá.

Turnaj byl zahájen tematickou básní.
Báseň napsala p. Ludmila Ďurická a recitovala p. Marta Pivoňová
z oddělení B3.



Srpen na B2

Je doba prázdnin a dovolených, proto jsme se snažili také my,
abychom si zpříjemnili chvíle, výlety do okolí. Někteří se chtějí
podívat jen do blízkého okolí Domova, někteří zvolili výlet do
Klimkovic a některým vyhovuje vše, takže využili všech nabídek.

Výlety do Klimkovic byly ve dnech 17. a 19. 8. Velice se nám
líbilo okolí kolem sanatoria, na každém místě jsme našli něco
zajímavého. Výklad nám podal náš Rosťa , zavedl nás k léčivé
vodě, kde jsme vyzkoušeli jak je studená a blahodárná. Také
jsme ochutnali v místní restauraci různé druhy kávy a podivili se
nad cenami .

Z DOMOVA KORÝTKO

Bc. Věra Machulová
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Slepičky paní Dagmar

V červenci se k nám na B2 přistěhovala paní Dagmar. Donesla
plnou tašku slepiček a nebyly ledajaké, byly to pomocnice v
kuchyni tzv. chňapky, které sama ušila. Mnozí z nás je známe z
domácností, protože je paní dodávala do UVY, což byly prodejny
výrobků lidového umění.

Zeptala jsem se paní Dagmar, jak se jí to povedlo. Zpočátku
chňapky šila jen pro své známé a jedna její kamarádka prodávala
v obchodě s nábytkem, kde tuto chňapku měla s sebou. Viděl to
nějaký obchodní manažer a oslovil paní Dagmar, zda by tyto
chňapky nechtěla dodávat na náš trh. A tak se tyto slepičky
dostaly do obchodů v celé naší republice. Paní kladla důraz na
to, aby chňapka byla vždy z bavlny, protože se objevily falzifikáty,
které byly z umělin a tyto nebyly vhodné do kuchyně.

Paní Dagmar stále tyto slepičky vyrábí a nejen ty.

Přejeme jí, ať jí to šije.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Zmrzlinové pokušení s dobrovolníky

Ačkoliv nám počasí nedovolilo posezení na terase se sluncem v
zádech, nenechali jsme si zkazit náladu a v úterý 24. 8. 2021
jsme přivítali naše pravidelné dobrovolníky na společném
posezení v kulturní místnosti. A abychom si setkání zpříjemnili,
koordinátorka z dobrovolnického centra Adra, slečna Kristýna
Velvéthy, nám přivezla hromadu dobrot. Dobrovolníci postupně
chystali „svým“ klientům kávu a nanukové poháry. Adra nám k
setkání zajistila nanukové dorty mnoha příchutí, ovoce, trubičky,
šlehačku, polevy a další zdobení. Ruch a povídání se linulo
místností, spokojené výrazy mluvily za vše. Setkání předčilo naše
očekávání o účasti a kladné ohlasy během akce nás velmi
potěšily. Dokonce se dobrovolníci před odchodem ptali, jakou
akci připravíme klientům příště a my už pilně uvažujeme…

Dobrovolnickému centru Adra velmi děkujeme za nápad a
dobroty!

Z DOMOVA KORÝTKO
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Setkávání u čaje – za lepším přístupem ke stáří 2021

Již 4. rokem pořádáme cyklus „Setkávání u čaje“. V letošním
roce mohou zájemci z řad široké veřejnosti, pečujících rodin a
blízkých uživatelů sociálních služeb navštívit tři odborné besedy,
jedna už proběhla v květnu. Součásti projektu bylo také
divadelní představení Tři židle. Aktivity jsou hrazeny z Programu
na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok 2021 a Domovem
Korýtko, příspěvkovou organizací.

Druhé letošní setkání u čaje se uskuteční:

v úterý 21. 9. 2021 od 15 hodin 

a tématem bude kvalita života ve stáří.

Všichni jste srdečně zváni a všechny akce se konají v Domově
Korýtko, příspěvkové organizaci. Z provozních důvodů je nutná
předchozí rezervace na telefonním čísle 596 761 624 nebo e-
mailem na dzr@domovkorytko.cz. Vstup zdarma.

Kontakty:

PhDr. Rostislav Mrlina

vedoucí služby DZR

T: 596 761 624

E: dzr@domovkorytko.cz

WWW:domovkorytko.ostrava.cz

Z DOMOVA KORÝTKO
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Dotazníkové šetření spokojenosti

Vážené klientky, vážení klienti, kolegyně a kolegové,

v období od 1.7.2021 do 16.8.2021 jsme realizovali dotazníkové
šetření spokojenosti s poskytovanými službami.

Nyní pracujeme na jejich vyhodnocení.

Celkově jsme obdrželi 184 dotazníků, z toho:

• 90 dotazníků od uživatelů služeb

• 36 dotazníků od rodinných příslušníků (z toho 14 poprvé v
elektronické podobě  )

• 58 dotazníků od zaměstnanců

Děkujeme všem zúčastněným za poskytnuté zpětné vazby. 

Svou spokojenost či nespokojenost s poskytnutými službami
můžete pochopitelně vyjádřit kdykoli v průběhu poskytování
služby, a to sdělením personálu nebo prostřednictvím schránek
důvěry na jednotlivých patrech a ve vestibulu domova.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Mgr. Kristýna Slaná

vedoucí útvaru sociální a přímé péče



Vedoucí pracovníci domova

Vážené klientky, vážení klienti,

řada z Vás se nastěhovala nově v letošním roce. Vítáme Vás
v Domově Korýtko a těšíme se, že se společně poznáme v měsíci
září na setkání v kulturní místnosti.

Setkání s vedoucími a s panem ředitelem probíhá zpravidla 3x
ročně. V době pandemie se však z důvodu přijatých opatření
nemohlo uskutečnit.

V případě, že budete potřebovat, můžete se na nás obrátit
v přízemí budovy B.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Mgr. Jan Seidler

ředitel

Ing. Mgr. Kristýna Slaná

vedoucí útvaru sociální a přímé péče

Mgr. Lenka Knotková

vedoucí útvaru zdravotní péče



POMÁHEJ POHYBEM

Usilujeme o zvyšování kvality poskytovaných služeb. V současné
době se zaměřujeme především na zavedení paliativní péče do
praxe. Abychom zajistili kvalitní odborná školení, ale především
rozšířili řady odborníků o psychologa a paliatra, snažíme se získat
finanční prostředky také z externích zdrojů.

Ať už běháte, jezdíte na kole, nebo
chodíte na procházky, svou aktivitou a
energií s aplikací EPP vždy generujete
body pro vámi vybraný projekt, který
Skupina ČEZ prostřednictvím Nadace
ČEZ finančně podpoří.

Získané finanční prostředky použijeme k zavedení
psychologického poradenství, odborných konzultací paliatra a na
specializované vzdělávání zaměstnanců.

OSLOVTE SVÉ BLÍZKÉ, SPORTOVCE VE SVÉM OKOLÍ. NAINSTALUJTE 
SI APLIKACI A PŘIDÁVEJTE BODY NAŠEMU PROJEKTU.

https://pomahejpohybem.cz/#projects

Od 28.8.2021 mohou aktivní sportovci podpořit projekt Domova
Korýtko, příspěvkové organizace!

PODPOŘTE NÁŠ PROJEKT U NADACE ČEZ
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Z DOMOVA KORÝTKO



Pranostiky na srpen

Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.
Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.

V srpnu již nelze slunci mnoho věřit.
I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí.

Půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí.
V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje.

Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.
Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.

Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává.
Když jsou v srpnu velké rosy, zůstane obyčejně pěkné počasí.

Hřímá-li v srpnu, lze čekat osmého dne opět bouřku.
Hřímá-li v srpnu, praví se, že budoucího roku hojná úroda a 

množství deště jest k doufání.
Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.

Když v srpnu naprší, tak než se oběd pojí, všecko slunce vysuší.
V srpnu mlhy na výšinách - jistá voda, když v nížinách - to 

pohoda.
Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé počasí.

PRANOSTIKY

Mgr. Šárka Menšíková
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Příjmení - seriál

Příjmení si lidé začali dávat zhruba od 14. století. Příjmení se
tehdy mohla měnit například během svatby, stěhování, při
změně povolání nebo dle charakteristiky, na základě
které příjmení vzniklo. Dědičnost příjmení byla nařízena až
patentem císaře Josefa II.

Nejčastější příjmení:

Ostrava – Nováková, Novák, Konečná, Svobodová, Sýkorová

Frýdek Místek – Nováková, Novák, Konečný

Nový Jičín – Horáková, Horák , Bartoň

Opava – Víchová, Nováková, Novák

Od roku 2015 se nejvíce navyšují tato příjmení:

Novotná, Pospíšilová, Bartošová, Jarošová a Králová

V příštím Zpravodaji se dozvíme zajímavosti ohledně ženských
příjmení.

ZAJÍMAVOSTI
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Bc. Věra Machulová



Ještěd slaví významné výročí

Nejslavnější liberecká dominanta, hotel a vysílač Ještěd, má
významné výročí. Uplynulo přesně 55 let od položení základního
kamene jednoho z nejvyhledávanějších turistických cílů v zemi.
Ikonická stavba ve tvaru hyperboloidu je dílem zesnulého
architekta Karla Hubáčka, který za něj získal v roce 1969
Perretovu cenu.

Zdroj: https://tn.nova.cz/clanek/jested-slavi-vyznamne-vyroci-
uplynulo-55-let-od-polozeni-zakladniho-kamene.html

ZAJÍMAVOSTI

Mgr. Šárka Menšíková28



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

Posvícení a poutě

30

V níže uvedených slovech změňte jedno písmeno tak, aby 
vzniklo slovo nové:

VES, KOSTEL, ŠÁL, MASKA, PÁTEK, TĚSTO, MOUKA, KOLÁČ

Vymyslete na zadané slovo co nejvíce rýmů:

a) Vařečka: ………………………………………………………………

b) Koláček: ………………………………………………………………

Z následujících slabik poskládejte slova, která se vztahují k 
poutím a posvícení:

LA     VÍ     TEL     PA     POS     CE    VOD

KOU     NE      PRO     KOS      PRŮ     DO

ZA     NÍ    SVÁ     RAK     PAL     TEK 

Přiřaďte atribut ke správným světcům:

a) sv. Martin                                    1) laň, šíp

b) sv. Jan Nepomucký                    2) husa, pohár

c) sv. Anežka                                   3) poutnická hůl, mušle

d) sv. Jiljí                                          4) český lev u nohou

e) sv. Jakub                                     5) pět hvězd kolem hlavy



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

ZÁVĚR A ŘEŠENÍ

Řešení:

VÝMĚNA PÍSMENEK:

LES, POSTEL, BÁL, MISKA, ŠÁTEK, MĚSTO, LOUKA, KOPÁČ

RÝMY:

a) Částečka, stařečka, zpátečka

b) Synáček, ledňáček, obláček, vojáček, prvňáček

SKLÁDÁNÍ SLOV:

POSVÍCENÍ, SVÁTEK, KOSTEL, PRŮVOD

ATRIBUTY:

a) – 2,     b) – 5,    c) – 4,    d) – 1,     e) – 3 

NEZAPOMENUTÁ OSTRAVA:

1. Krajský soud

2. Poruba - Věžičky

3. Vítkovice – ulice Jeremenkova
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