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Vážení a milí čtenáři Zpravodaje Korýtko!

ÚVODEM
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Mgr. Petr Chlebovský, 

šéfredaktor Zpravodaje Korýtko

Prosinec je posledním měsícem roku a přichází čas bilancování. Co
nás potěšilo nebo naopak rozesmutnilo.... Věřící prožívají advent-
očekávání narození Ježíše. Všichni se těší na stromeček a dárky pod
ním... Přátelé, přeji vám vše dobré...



Všem zaměstnancům a klientům  
Domova Korýtko přeji klidné prožití 

adventního času, hezké vánoční svátky a 
hodně zdraví, štěstí 

a pohody v novém roce 2022.

Jan Seidler, ředitel

Z DOMOVA KORÝTKO
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Chvilka poezie

LISTOPAD

Listopade, listopade,

už ti mlha světlo krade,

poslední list plachtí k zemi.

Mráz přijíždí se sáněmi,

já však chodím raději

k škole vonnou alejí.

Kolikrát se vyspím ještě,

nežli slétnou teplé deště,

zabubnují pro potěchu

paličkami kapek v mechu,

nežli vzbudím fialku

na proutěnou píšťalku?

ZDENĚK KRIEBEL

Z DOMOVA KORÝTKO

Lenka Kokešová
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Historické okénko

ANEB VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ SE ODEHRÁLY V LISTOPADU

Z DOMOVA KORÝTKO

Lenka Kokešová
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1781 Císař Josef II. 
zrušil nevolnictví v 
Čechách, na Moravě 
a ve Slezsku.

1939 Po předchozích 
demonstracích nacisté 
zavřeli české vysoké školy.

1952 Byla 
zahájena činnost 
Československé 
akademie věd.

1991 Zemřel poslední 
československý 
komunistický 
prezident Gustáv 
Husák.

2001 Byla objevena první 
atmosféra na 
planetě mimo 
Sluneční soustavu.

1989 Začala sametová 
revoluce: období 
politických změn v 
Československu

1996 Začaly první volby 
do Senátu 
České 
republiky.



Dušičky na C1

S prvními dny v listopadu nastane pozoruhodný jev:
nejfrekventovanější místo v obci se stává hřbitov. Moc rád
chodím v tento čas potmě zavírat kostel, protože jeho okolí je
rozzářeno stovkami mihotajících se plamínků svíček na hrobech.
Dušičky jsou zvláštními svátky:
Když na správné vesnici někdo zemřel, byla to záležitost nejen
rodiny, ale všech, kdo ho znali. Rakev byla otevřená vystavena v
domě zesnulého a kdo chtěl, mohl se s ním přijít rozloučit. Pak
se šlo se průvodem do kostela. Rakev byla položena před oltář.
Po zádušní mši se šlo průvodem s vesnickou dechovkou ke
hrobu. Po spuštění rakve byli sousedé zváni do místní hospody
zavzpomínat na zemřelého. Na všechno bylo dost času.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Zvláštní je, že dnes jde většinou o opak: „Hlavně, ať to netrvá
moc dlouho,“ říkají lidé, kteří chtějí mít na pohřbu faráře. Když
můj táta neočekávaně v nemocnici zemřel, chtěli jsme ho sami
obléknout do šatů, v nichž měl být pohřben. Nebylo nám to
dovoleno, na to tu přece máme školené odborníky z pohřební
služby. Ptám se, jestli tato uspěchanost a svěření všeho do rukou
profesionálů v černém, není snad trochu způsobeno tím, že je
nám otázka po smrti velmi nepříjemná. Chceme ji co nejrychleji
smést ze stolu a nechat ji na sebe dopadat maximálně čtvrt
hodiny obřadu v krematoriu, déle je k nesnesení.

Dušičky nám každoročně tuto otázku alespoň nakrátko
připomínají. Navzdory všem těm mladým a úspěšným lidem,
kteří se na nás na každém kroku usmívají z televizních seriálů,
časopisů a reklam, nás dušičky vedou k otázce, co o údělu
člověka vypovídá jeho smrtelnost. Jednou z odpovědí, která se
nabízí, je cynické konstatování, že život není víc, než čekárna na
smrt. Čekárna, kterou si můžeme luxusně vyzdobit zařízenými
byty, auty s velkými obsahy motoru a konty v bankách, ale pořád
to zůstane jen místem, v níž strávíme kousek života, aniž by to
nutně muselo mít smysl.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Vše, o co se v životě snažíme a čím se obklopujeme, je jen
nemotorným pokusem si ono čekání trochu zpříjemnit. A je
opravdu lépe snažit se nemyslet na to, jak to všechno skončí, a
všechny otázky směřující ke smrti vykázat jako nechtěné.

Druhá varianta odpovědi se nesnaží na smrt zapomenout,
naopak si ji připomínat, jak to ostatně o dušičkách děláme. Staří
mniši se prý zdravili slovy memento mori, pamatuj na smrt.
Neznamenalo to, že by měli zvláštní zalíbení v morbidnostech a
pesimistických myšlenkách, ale u všeho, co dělali, se snažili ptát,
jestli to má význam a hodnotu i tváří v tvář smrti. Mnoho věcí, o
které se člověk snaží, čemu dává svou sílu a energii, se totiž pod
zorným úhlem smrti odhalí jako naprostá marnost a zbytečnost.
Ostatně, až budeme na dušičky stát u hrobu svých blízkých,
budeme vzpomínat přesně na to, co se v jejich životě ukázalo i
tváří v tvář smrti jako smysluplné: Předmětem našich vzpomínek
pravděpodobně nebude to, kolik a co všechno se jim za život
podařilo nashromáždit, ale láska, kterou jsme od nich pociťovali,
jejich víra, hodnoty, jim byly vlastní, a chvíle, kdy jsme mohli
prožít, že měli otevřené a vřelé srdce.

Z DOMOVA KORÝTKO

7 Bc. Renáta Augustinová, DiS.
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Pečení na „dušičkové odpoledne“

Dopoledne 3. 11. 2021 jsme si upekly jablečný závin, abychom si
měli odpoledne na čem pochutnat. Uživatelky již ráno naložily
rozinky do rumu, aby měl závin tu správnou chuť. Pak již nic
nebránilo pečení. Ořechy rozbily válečkem, oškrábaly a
nastrouhaly jablka, vyválely těsto, na něj daly veškeré
ingredience a pak závin pěkně zamotaly – každá má na to svůj
systém, nakonec záviny potřely vajíčkem a daly upéct.

Z DOMOVA KORÝTKO

8 Mgr. Šárka Menšíková



Dušičkové posezení na C2 – 3. 11. 2021

Odpoledne jsme si závin pěkně pocukrovaly a nakrájely, k závinu
uvařily kávu či čaj, ale nechyběl ani svařák na zahřátí a vůni.
Vzpomínání jsme začali povídám paní Valové o duchovním
významu dušiček, pak jsem pomocí fotografií vzpomínali na naše
zemřelé uživatele na patře, vzpomínali jsme také na známé
osobnosti, a postupně se uživatelé rozpomínali na vše možné.
Krásně jsme si odpoledne užili a dozvěděli jsme se o našich
uživatelích zajímavé věci z dětství či mládí.

Z DOMOVA KORÝTKO

9 Mgr. Šárka Menšíková



Svátek svatého Martina 11. 11.

Svátek sv. Martina býval dnem, kdy se na našem venkově uzavíraly
nové smlouvy s obecními zaměstnanci a kdy čeleď měnila svého
hospodáře. Na venkově a v malých městech dostávala čeleď mzdu
za uplynulý rok. Chasníci a děvečky obnovili smlouvu
s hospodářem, u kterého pracovali, nebo si šli hledat službu lepší.
Ještě před tím to ale museli oslavit. Prý někdy propili svou celoroční
mzdu, aniž by se starali o nové místo. Připravovat pečenou husu na
svátek sv. Martina, je velmi starý zvyk (asi z 15. století). Husa tento
den patřila na stůl spolu s typickým svatomartinským pečivem ve
městech i na venkově. Někde bylo dělení husy mezi členy přesně
dané (nejnižší sluha dostal křídlo, vyšší sluha dostal stehno,…).
Z obraných kostí se pak věštilo počasí. Pokud byly kosti bílé,
předpovídalo to zimu a sníh, pokud tmavé – teplo a bláto. A proč
zrovna husa? Podle legendy se sv. Martin schoval před zvolením za
biskupa mezi husy, ale jejich hlasitým kejháním byl prozrazen. Další
legenda říká, že husy svatého Martina při kázání rušily, a proto nyní
odpykávají trest na pekáči. 🙁🙂 K huse se výborně hodí červené a
bílé zelí, houskové, bramborové či chlupaté knedlíky a mladé
červené víno. Svatomartinská husa bývala poslední pečeně před
adventním půstem.

Zdroj: Svátek sv. Martina (11. 11.) – Češka z Česka (ceskazceska.cz)

My na oddělení C2 jsme se velmi těšili, že si spolu upečeme místo
husy bůček, připijeme si Svatomartinským vínem a upečeme něco
sladkého. Bohužel nám to protiepidemiologická opatření
nedovolila.  Tak snad příště.  Aspoň jsme si pochutnali na
výborném obědě.

Z DOMOVA KORÝTKO

10 Mgr. Šárka Menšíková

https://www.ceskazceska.cz/svatek-sv-martina/


Pečení

8. 9. 2021 jsme si provoněly dílny listovým těstem. Peklo se,
vykrojovalo se, koření bylo také dostatek a sypalo se sýrem.
Všem náramně chutnalo.

Děkujeme sestřičce Dáši, bez které bychom si takové dopoledne
nemohly dovolit.

Z DOMOVA KORÝTKO

11 Marcela Ondráčková



Keramika

23. 9. 2021 jsme si odpoledne pohrávaly s hlínou. Klientky
z oddělení B4 vytvářely z rozválené hlíny vánoční motivy. Mnohé
z nich keramickou hmotu držely v rukou poprvé, ale jak se shodly,
bylo to jako vykrojovat vánoční cukroví.

12. 10. 2021 – o 14 dní později jsme keramiku vyzkoušely i
s klientkami z oddělení B3. A jelikož jsme měly skvělého asistenta,
práce nám šla od ruky.

Z DOMOVA KORÝTKO

12 Marcela Ondráčková



Advent

Advent znamená latinsky adventus = příchod a v tomto roce
začíná 28. listopadu a končí na Štědrý den po západu slunce.

Každá adventní neděle během této doby nese své jméno. Jako
první je neděle železná, následuje bronzová, stříbrná a poslední
před vánočními svátky je neděle zlatá.

28.11.2021 – Železná neděle

5.12.2021 – Bronzová neděle

12.12.2021 – Stříbrná neděle

19.12.2021 – Zlatá neděle

První svíčka, kterou zapalujeme první adventní neděli je svíčkou
naděje a očekávání. Často se také nazývá svíčkou proroků, kdy
Izaiáš předpověděl narození Ježíše Krista.

Druhá svíčka se zapaluje na bronzovou neděli. Bývá dle
některých tradic označována jako svíčka betlémská, má být
symbolem jesliček a je považována za svíčku lásky.

Třetí svíčka na adventním věnci je jediná v jiné barvě, a to v
růžové. Představuje radost a často je pojmenována jako svíčka
pastýřská.

Čtvrtá svíčka se nazývá jako svíčka andělská a je představitelkou
pokoje a míru.

Věděli jste, že se svíčky na adventním věnci zapalují proti směru
hodinových ručiček?

Zdroj: Vánoční videa (bilevanoce.cz)

Z DOMOVA KORÝTKO

13 Mgr. Šárka Menšíková

https://www.bilevanoce.cz/vanocni-videa/


Příprava na advent

Na oddělení C2 jsme se pečlivě připravovali na advent. Paní
Adámková nám po chvílích ušila adventní kalendář. Uživatelky
vyrobily adventní věnec na stůl do společenské místnosti,
protože se v domově nesmí zapalovat svíčky, bude jim svítit
alespoň stromeček. Uživatelky si vyrobily věnec na svůj pokoj,
také na vstupní dveře a dveře do naší kanceláře. Vyzdobily si část
chodby. Ještě nás do Vánoc čeká spousta práce a to výzdoba
oddělení a pokojů, stříhání ozdob z papríu, pečení cukroví,
strojení stromečku, malování domečků, výroba vaječného likéru
… Snad to všechno stihneme.

Z DOMOVA KORÝTKO

14 Mgr. Šárka Menšíková



Příprava na advent

Náš adventní kalendář se zaplnil dobrotkami, každý den až do
Vánoc si někdo z uživatelů může na něčem dobrém pochutnat.

Taky výzdoba patra se začíná pomalu rýsovat.

Z DOMOVA KORÝTKO

15 Mgr. Šárka Menšíková



1. adventní neděle na B3

První adventní nedělí jsme na středisku B3 zahájili předvánoční
období. Pracovnice klientům přichystaly vánoční tvoření,
společně si popovídali a pro navození sváteční atmosféry se
rozléval i voňavý svařák. Zdobily se adventní věnce, různé
vánoční dekorace a klientky si vyzkoušely i ubrouskovou
techniku, kterou si ozdobily malé svícny. Kdo měl chuť, dal si za
pečlivou práci ještě kávu a zákusek. Středisko B3 je už
nazdobené a další dny budeme v předvánočních přípravách
pokračovat.

Z DOMOVA KORÝTKO

16 Kolektiv pracovnic B3



Vánoční přání
Teď je listopad, za pár dní po roce zase budou Vánoce. V jídelně je
pěkný stromek. Je na něm vše co má být. Baňky všeho druhu,
blikající barevná světla, lesklé řetězy a na vrchní část stromku se
dala lesknoucí modrá hvězda, která znamená symbol míru a nebes.

Možná si někdy vedle stromku z radostí koledy zazpíváme. Doufám
a přeji si, aby každý z nás aspoň na chvíli vzpomněl na svou rodinu –
děti, vnoučata a přátele. Musíme mít naději, že zdravotní stav u nás
a ve světě se zlepší. V nadcházejících vánočních svátcích přeji
personálu – vedoucím, sestrám, pečovatelkám a dalším
spolupracovníkům hodně zdraví, kterého tak moc všichni
potřebujeme. Také zdravím všechny spolubydlící a přeji jim radost,
zdraví a potěšení.

Držte se!

Z DOMOVA KORÝTKO

17
p. Barbara Mitáčková z B3



Vánoční přání

„Kéž vánoční období naplní váš domov radostí, vaše srdce
láskou a váš život smíchem.“

Za celý tým Zpravodaje Korýtko přeji všem krásný adventní čas,
šťastné a veselé Vánoce, zdraví, pohodu a klid.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Mgr. Šárka Menšíková



Pranostiky na listopad

V listopadu hřmí - sedlák vesnou sní.
Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.

Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá.
Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři.

Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu.
Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho 

nepobude.
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.

Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí.
Studený listopad - zelený leden.

Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.
Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím 

prospěje.
Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima.

V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody.
Jaké povětří jest v listopadu, takové má býti měsíce března roku 

budoucího.
Jaký listopad, takový březen.

PRANOSTIKY

Mgr. Šárka Menšíková
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Pranostiky na prosinec

Studený prosinec - brzké jaro.
Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.

Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají nemocní.
Když prosinec bystří, po vánocích jiskří.

Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy 
třeba báti.

Prosinec naleje a leden zavěje.
Prýští-li ještě v prosinci bříza, nemívá zima mnoho síly.

Mrazy, které v prosinci brzy ochabnou, znamenají zimu mírnou.
Jaký prosinec, takové jaro.

Jaký prosinec - takový červen.
Hřmění v prosinci zvěstuje silné větry.

Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.

Je-li v prosinci Mléčná dráha jasně a zřetelně viděti, bude rok 
budoucí úrodný; je-li však částečně viditelná, nebude mnoho 

obilí a vína.

PRANOSTIKY

Mgr. Šárka Menšíková
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Nezapomenutá Ostrava

HISTORIE A SOUČASNOST

21

1.

2.

3.

Poznali jste místa na fotografiích? Správné odpovědi naleznete 
v závěru.

Zdroj: https://www.google.com/
Lenka Kokešová



KVÍZ

Studentská léta

22

Přiřaďte k názvům univerzit město, ve kterém sídlí:

a) Masarykova univerzita                    1. Zlín

b) Univerzita Karlova                            2. Brno

c) Univerzita Palackého                       3. Opava

d) Univerzita Tomáše Bati                    4. Olomouc

e) Slezská univerzita                             5. Praha

Vzpomenete si, jakými slovy začíná studentská hymna a v 

jakém jazyce je napsána?

Vysvětlete, co znamenají tyto zkratky:

a) ČEDOK                       

b) SSM                           

c) ČSAD

d) ČTK

e) ČSŽ

Doplňte barvy do české vlajky:

Lenka Kokešová
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ZÁVĚR A ŘEŠENÍ

Řešení:

UNIVERZITY:

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

STUDENTSKÁ HYMNA:

Gaudeamus igitur – píseň je napsána latinsky.

ZKRATKY:

a) Česká dopravní kancelář 

b) Socialistický svaz mládeže

c) Československá státní autobusová doprava

d) Československá tisková kancelář

e) Československý svaz žen

VLAJKA:

NEZAPOMENUTÁ OSTRAVA:

1. Smetanovo náměstí

2. Hlavní ulice

3. Závodní klub dolu Generál Jeremenko
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