Ročník 23.

4/2022

ÚVODEM

Vážení čtenáři a přátelé Zpravodaje Korýtko,
potěšení z jara nám kazí válka na Ukrajině. Tato válka se dotýká i
České republiky, protože musíme přijmout uprchlíky z Ukrajiny a
poskytnout jim přístřeší a práci. Máme také problémy s vysokou
inflací a neustálým zdražováním všeho možného. Takže to nemáme
jednoduché. Vláda včera také schválila příspěvek na každé dítě
5.000,- Kč. To je směšná částka. Náklady na děti jsou dneska
mnohem vyšší. Samozřejmě problémy, které má personál
v soukromí, mohou negativně ovlivňovat přístup k nám klientům.
Pokud je pracovník v sociálních službách profesionální, tak to nedá
na sobě znát a my nic nepoznáme.
Vážení čtenáři, přeji vám i přesto všechno, dobrou náladu a pevné
zdraví. Budeme to potřebovat při stěhování v červnu.
Mgr. Petr Chlebovský,
šéfredaktor Zpravodaje Korýtko
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Z DOMOVA KORÝTKO

Příprava na rekonstrukci pokračuje
I nadále pokračují stavební úpravy náhradních prostor.
Pravidelně probíhají kontrolní dny provedených prací. Práce v
náhradních prostorách by měly být firmou dokončeny k 7. 6.
2022. K datu 15. 6. 2022 dojde k předání objektu Domova
Korýtko na ul. Petruškova 6 stavební firmě IPS Třinec, která
veřejnou zakázku na rekonstrukci objektu vyhrála.
V květnu a začátkem června bude proto probíhat postupné
vystěhovávání nábytku, postelí a předmětů tak, abychom vše v
stanoveném termínu stihli. Prosíme Vás o trpělivost a
obezřetnost.
Od úterý 3. 5. 2022 se budou v Domově pohybovat zaměstnanci
stěhovací firmy. Budou vystěhovávat zadním výtahem na budově
B nábytek, který je již ke stěhování připraven. K vlastní přepravě
proto používejte přední výtah.
V průběhu měsíce května 2022 připravíme harmonogram
stěhování klientů a nábytku do náhradních prostor. Budeme Vás
a Vaše rodinné příslušníky informovat o celém procesu
stěhování. Pokud vše půjde podle plánu, k vlastnímu stěhování
klientů a zaměstnanců dojde v prvním a druhém červnovém
týdnu.

Společnými silami zvládneme všechna úskalí této náročné akce.
Jan Seidler
ředitel
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Z DOMOVA KORÝTKO

Přípravy náhradních prostor v obrazech
Objekt Na Liščině

Širší zárubně

Elektřina ke každému lůžku

Natažení elektřiny

Budoucí společenská místnost
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Z DOMOVA KORÝTKO

Přípravy náhradních prostor v obrazech
Objekt Barevný svět

Elektřina ke každému lůžku

Příprava na výmalbu

Odstranění bariér v koupelnách
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Výměna osvětlení

Z DOMOVA KORÝTKO

Výprava do Avionu
Ve středu 30. 3. 2022 jsme se vydali na obhlídku nákupního
centra Avion, který máme od domova doslova za rohem. Klienti
využili příležitost k nákupům, z některých cen se lehce vyděsili a
neskrývali překvapení, jak rozlehlé to nákupní centrum vlastně
je. Konstatovali jsme, že k navštívení všech obchodů bychom
potřebovali několik dní. Po pozdravení rybiček a želv jsme
zakončili výpravu na kávičce s nevšední arašídovou příchutí.
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Karolína Švajdová B3

Z DOMOVA KORÝTKO

Krev je život, pomáhej s námi !
I mezi pracovníky domova jsou dárci krve a krevních složek.
Já sama daruji krev už několik let a těší mě, že se mi povedlo
motivovat i mé odvážné kolegyně. Po odběru 470 ml krve
máme kromě dobrého pocitu i den volna, daňový odpočet a
pár dalších benefitů ze strany krevního centra. Kdo by takový
prodloužený víkend nebral?  Na odběr jsme se vydaly
4. dubna do Fakultní nemocnice v Porubě. Čas ubíhá
podstatně rychleji a příjemněji, když tam člověk není sám.
Krevní centrum přijímá prvodárce do 60 let a rozhodně se
není čeho bát. Tak kdo se k nám v srpnu přidá?
Pokud by se chtěl někdo ze zaměstnanců připojit k
hromadnému odběru v srpnu, budu ráda, když mě
zkontaktujete. Pokusím se odpovědět na všechny dotazy a
vyvrátit obavy. Věřím, že se naše skupinka bude rozrůstat.
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Karolína Švajdová B3

Z DOMOVA KORÝTKO

Zajímavosti o dárcovství krve
Jistě i mezi našimi klienty máme bývalé dlouholeté dárce krve a
krevních složek. Darování krve není jen doménou mužů, kteří
mohou chodit darovat častěji, ale potkáváme i mnoho žen.
Vzpomínáte, jak to probíhalo? Jaké jsou druhy odběrů?
• Odběr plné krve - odebírá se cca 470 ml krve do plastového
vaku. Samotný odběr trvá obvykle méně než 10 minut.
Odebraný objem krve u dárce se nahradí během několika
hodin, plazmatické bílkoviny a krevní destičky během
několika dnů, červené krvinky během 2-3 týdnů. Darování
plné krve je omezeno pro muže na 4 odběry ročně a pro
ženy na 3 .
• Odběr plazmy, plazmaferéza - odebírá se pouze plazma
pomocí speciálních přístrojů, které samy oddělují plazmu od
krvinek. Odběr trvá 45-90 minut a méně zatěžuje
organizmus dárce (plazma se nahradí během 1-2 dnů). V
průběhu procesu se krvinky navracejí do krevního oběhu
dárce spolu s fysiologickým roztokem a protisrážlivým
prostředkem. Během roku nesmí být odebráno více než 25
litrů plazmy.
• Odběr krevních destiček - odběr se provádí pomocí
speciálních přístrojů (separátorů) a trvá kolem 90 minut.
Odebrané krevní destičky se nahradí během 1-2 dnů.
Destičky se většinou připravují pro konkrétního příjemce.
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Z DOMOVA KORÝTKO

Zajímavosti o dárcovství krve
Celkové množství krve v organizmu činí cca 8% tělesné
hmotnosti - tedy u dospělého 5-6 litrů. Víte, že krevní konzerva
vydrží čerstvá jen 42 dní? V průměru dostane každý občan za
svůj život 4x krevní transfúzi a 12x preparát vyrobený z krve!
Krev je potřeba například při:
• těžkých úrazech,
• řadě operací (zejména plicní, cévní, ortopedické,
transplantace)
• léčbě otrav
• Výrobu léků (např. pro nemocné s poruchami srážlivosti,
léčbu poruch obranyschopnosti, léčbu popálenin..)
V ČR v posledních letech nestačí počet nových dárců krve
vyrovnat jejich úbytek daný věkem či nemocemi - např. v roce
2018 tak ubylo 15 tisíc dárců. Aby bylo »dost krve pro
nemocné«, je třeba každoročně získávat 33.000 nových dárců
krve!
A to už je důvod se přidat k nám. 

Zdroje: www.cervenykriz.eu, www.fno.cz

Karoléna Švajdová B3
8

Z DOMOVA KORÝTKO

Kariérní festival Ostravské univerzity 6. 4. 2022
Již v měsíci únoru letošního roku se Domov Korýtko zaregistroval
k účasti na „Kariérním festivalu Ostravské univerzity“. Velice si
této nabídky od Ostravské univerzity vážíme. Tento festival slouží
studentům k tomu, aby se dozvěděli o možnostech uplatnění po
absolvování vysoké školy, naučili se psát životopis, vyslechli si
prezentace zaměstnavatelů, ale i workshopy se zajímavými lidmi,
studentky měly možnost využít líčení a všichni pak focení na
životopis, také probíhala příprava studentů na pracovní
pohovory.. Dopředu jsme si připravili Bulletin, který vám
ukážeme na dalších stránkách a také prezentaci Domova Korýtko
k propagaci domova. Dále jsme dostali možnost vytvořit profil na
kariérním portálu Ostravské univerzity JobTeaser a možnost
neomezené inzerce pracovních míst a prostor pro propagaci
Domova v kariérním bulletinu a dalších propagačních nástrojích
univerzity. Pracovnice volnočasových dílen nám vyrobily drobné
dárky pro studenty jako odměny v doprovodných soutěžích.
Festival se konal 6. 4. 2022 v budově Přírodovědecké fakulty na
ulici Chittusiho 10 v Ostravě.
Domov Korýtko prezentovaly dvě sociální pracovnice - Šárka
Menšíková a Adéla Hillová. Při příchodu do budovy jsme
obdržely visačky se jmény, heslo k připojení na internet a klíče
od uzamykatelných skříněk v šatně. Poté jsme si nachystaly naše
prezentační místo, kde jsem si vyložily propagační materiály
Domova Korýtko, Zpravodaje, postavily banner a vyskládaly
výrobky uživatelů z volnočasových dílen. Druhá místnost sloužila
k prezentaci organizací, tam jsme nahrály naši prezentaci do
počítače. Celá akce probíhala ve vstupní aule Přírodovědecké
fakulty, kde byl po celý den program a měly tam stánky různé
organizace, proto nás velmi mrzelo, že pro příspěvkové
organizace byl vyčleněný prostor mimo hlavní dění, v jedné z
učeben.
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Z DOMOVA KORÝTKO

Kariérní festival Ostravské univerzity 6. 4. 2022
Program začal již v osmi hodin a to snídaní v atriu budovy, při
které nás přišel pozdravit rektor Ostravské univerzity prof. Jan
Lata. Celým dnem provázel moderátor rádia Blaník. Po celý den
bylo přichystáno občerstvení včetně vody a kávy. Prezentace
neziskových organizací probíhalo v tomto pořadí:
Armáda spásy v České republice, z.s. 9:30 - 9:45
Asociace TRIGON o. p. s. 9:45 - 10:00
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 10:00 - 10:15
Domov Korýtko, příspěvková organizace 10:15 - 10:30
PAUZA 15 minut
Renarkon, o.p.s. 10:45 - 11:00
Slezská diakonie, Exit Terapeutická komunita 11:00 - 11:15
Spirála Ostrava, z.ú. 11:15 - 11:30
S.T.O.P., z.s. 11:30 - 11:45
Celá akce trvala od 8.00 do 16.30 hodin a po celou dobu se
studenti zastavovali u našeho stánku, kde si prohlíželi naše
propagační materiály a doptávali se na vše, co je zajímá. Troufám
si říct, že jsme s Adélkou zvládly prezentaci Domova na
výbornou. 
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Z DOMOVA KORÝTKO

Kariérní festival Ostravské univerzity 6. 4. 2022
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Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO

Bulletin Domova Korýtko na Kariérní festival OSU
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Z DOMOVA KORÝTKO

Bulletin Domova Korýtko na Kariérní festival OSU
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Mgr. Šárka Menšíková

ZAJÍMAVOSTI

7. duben – Světový den zdraví
Světový den zdraví byl poprvé vyhlášen dne 7. dubna 1950 a je
globálním dnem povědomí o zdraví, který se každoročně slaví
pod záštitou Světové zdravotnické organizace (World Health
Organization - WHO) a dalších spřízněných organizací. Letošním
heslem Světového dne zdraví je slogan „Naše planeta, naše
zdraví“. Cílem Světového dne zdraví 2022 je zaměřit
celosvětovou pozornost na naléhavá opatření potřebná k
udržení zdraví lidí a planety a k podpoře hnutí za vytvoření
společností zaměřených na blahobyt. WHO odhaduje, že více
než 13 milionů úmrtí na celém světě je každoročně způsobeno
ekologickými příčinami, kterým lze předejít. Naše politická,
sociální a obchodní rozhodnutí jsou hnací silou klimatické a
zdravotní krize. Více než 90 % lidí dýchá nezdravý vzduch, který
vzniká spalováním fosilních paliv. Extrémní povětrnostní jevy,
degradace půdy a nedostatek vody vytlačují lidi a ovlivňují jejich
zdraví. Znečištění a plasty se nacházejí na dně našich nejhlubších
oceánů, nejvyšších hor a dostaly se i do našeho potravního
řetězce. Systémy, které produkují vysoce zpracované, nezdravé
potraviny a nápoje, pohánějí vlnu obezity, zvyšují výskyt rakoviny
a srdečních onemocnění a zároveň generují třetinu
celosvětových emisí skleníkových plynů. Dokážeme si znovu
představit svět, kde je čistý vzduch, voda a jídlo dostupné všem?
Kde se ekonomiky zaměřují na zdraví a pohodu? Kde se ve
městech žije a lidé mají kontrolu nad svým zdravím a zdravím
planety? Světový den zdraví uznávají různé vlády a nevládní
organizace. Ke Světovému dni zdraví se připojují i mnohá města,
instituce a organizace na celém světě. Společným záměrem
všech těchto aktivit je upozornit na důležitost zlepšení zdraví
všech obyvatel a nabídnout konkrétní kroky, které mohou
přispět ke zdraví. Světový den zdraví je vnímán jako příležitost k
zamyšlení, co pro své zdraví děláme a dělat můžeme.
Zdroj: svetovy-den-zdravi.pdf (khszlin.cz)
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Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO

Příprava na Velikonoce na oddělení C2
Čas rychle utíká, nedávno tady byly Vánoce a už se pomalu
chystáme na Velikonoce, s přípravou jsme začali včas, abychom
vše stihly. Začaly jsme obkreslováním a stříháním kytiček,
některé nám také pomohly aktivizační pracovnice v dílnách
vyrazit na jejich „kouzelné mašince“. Kytičky jsme použily na
výzdobu oddělení, ale také jako zápichy do osení. Abychom měli
i krásný stůl, uživatelky si samy vyžehlily ubrusy. Pak jsme
nasadily osení a čekaly, zda vyroste. Nazdobily jsme zajíce.
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Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO

Velikonoce na C2
Abychom nevyšly z formy a povedl se nám velikonoční beránek,
upekly jsme si nejdříve tvarohové šátečky s marmeládou. Recept
je velmi jednoduchý:
250 g hladké mouky
250 g tvarohu
250 g másla
Vše smíchat dohromady, vyválet, vykrájet čtverečky a naplnit
marmeládou.
Jsou jednoduché a výborné.  Děkujeme naší praktikantce
Terce za pomoc.
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Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO

Výsadba osení na C3
S blížícími se Velikonočními svátky nastal čas jejich příprav.
Dohodli jsme se, že jednou z výzdob našeho střediska bude
velikonoční osení, které dozdobíme již přichystanými zápichy.
Výsadba osení je velmi jednoduchá a přitom výsledek tak krásný.
Hotovo jsme měli během půl hodinky a pak už stačilo jen
pravidelně zalévat. Klienty jsme zapojili nejen do výsadby, ale
následně také do zalévání.
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Mgr. Petra Konečná

Z DOMOVA KORÝTKO

Pečení beránka na C3
K Velikonocím neodmyslitelně patří také beránek, proto ani u
nás nesměl chybět. Receptů na beránka je mnoho, hodně lidí
beránka ještě polévá čokoládou, to u nás však neprošlo. Naše
uživatelky se shodly na klasice – bez čokolády.
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Mgr. Petra Konečná

Z DOMOVA KORÝTKO

Výsledek společné práce na C3
Hlavní výzdoba je hotová. Velikonoční osení s ručně vyrobenými
zápichy a beránek. Každý uživatel dostal na pokoj jeden hrníček s
osením a zápichy a chodbu nám zdobil jeden velký květináč s
osením. Tuto výzdobu máme nejraději. Jak se říká: „v
jednoduchosti je krása“ a tady to platí dvojnásob.
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Mgr. Petra Konečná

Z DOMOVA KORÝTKO

Pečení velikonočních JIDÁŠKŮ
Na zelený čtvrtek se pečou velikonoční jidášky z vánočkového
těsta. Letos se do pečení pustili klienti C4.
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Rostislav Mrlina

Z DOMOVA KORÝTKO

Pěstitelská sezóna zahájena
Klienti C4 se již pomalu připravují na jarní výsadbu. Zasetým
paprikám se velmi daří. Rovněž nelze zapomenout také na jarní
osení.
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Rostislav Mrlina

Z DOMOVA KORÝTKO

Smažení vaječiny na C4
Již tradičně kolem velikonoc pravidelně smažíme vaječinu. Všem
velmi chutnalo. A velký dík patří paní Věře za nakoupení a
přivezení surovin.
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Rostislav Mrlina

Z DOMOVA KORÝTKO

Velikonoční trhy na náměstí Ostrava - Jih
Ve čtvrtek 14. 4. 2022 jsme s uživatelkami navštívili Velikonoční
trhy na náměstí Ostrava – Jih. Vidět jsme zde mohli různé
rukodělné výrobky či gastronomické speciality. Všechny stánky
jsme poctivě obešly, nakoupily jsme si různě barevné sýry či
dekorace. Děkujeme Karolíně, že nás vzala s sebou. 
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Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO

Velikonoční trhy na náměstí Ostrava - Jih
Protože bylo opravdu příjemné teplo, tak jsme zakončily
velikonoční výpravu zmrzlinou a z trhu jsme si odvezly spoustu
jahod. Výzdoba na náměstí byla nádherná.
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Karolína Švajdová

Z DOMOVA KORÝTKO

Pečení velikonočního beránka
Často na oddělení C2 pečeme různé dobroty, proto upéct
velikonočního beránka byla pro nás hračka. Neměly jsme pěknou
formu, proto jsme požádaly kolegyni Renátu o zapůjčení.
Myslím, že jsme nebylo jediné oddělení, které si formu půjčilo,
proto budou beránci podobní, ale recept má každý svůj, takže
každý beránek, i když na pohled stejný, je originální.  Tady je
ten náš.
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Mgr. Šárka Menšíková

Z DOMOVA KORÝTKO

Velikonoce na C1
Velikonoce na C1 jsme zahájili již začátkem měsíce dubna, kdy
jsme společnými silami velikonočně vyzdobili naše patro.

Další přípravy proběhly již ve velikonočním období a to na zelený
čtvrtek, kdy se naše zdatné uživatelky pustily do pečení různých
dobrot. Jako vždy byla práce dobře rozdělená.. někdo zadělal
těsto, jiný zase těsto pořádně propracoval a potom už nezbylo
nic jiného, než z těsta vyrobit žádoucí tvary a dát je upéct. Letos
naší velikonoční tabuli zdobily - jidášci, malé mazance, beránek,
kuřátka z lineckého těsta s marmeládou a zelný závin.
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Z DOMOVA KORÝTKO

Velikonoce na C1

Moc děkujeme dětem ze ZŠ za krásné velikonoční pohlednice.
Uživatelé z nich měli velkou radost. 
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Adéla Hillová

Z DOMOVA KORÝTKO

Zdobení velikonočních vajíček na B3
Blíží se svátky velikonoční a všichni vzpomínáme na tu slavnou
říkanku „hody, hody, doprovody – dejte vejce malované,
nebude-li malované, dejte aspoň bílé“. Jako senioři se
nemůžeme nechat zahanbit a tak daly jsme se do práce – do
lepení a zdobení vajíček. Vedení se ujala pečovatelka Petra.
Vysvětlovala nám krok po kroku postup. Donesla nám vařené a
vyfouknuté vajíčka. Zdobily jsme je kousky přírodních bylinek,
trávy a zeleniny. Vajíčko se přidrželo, přiložilo kousek zeleného,
zabalilo se celé do obvazu a zavázalo se provázkem. Dalo se vařit
do vody z cibule a pak se zchladilo a rozbalilo. Zelené otisky na
skořápce zůstaly. Aby se nám vajíčko lesklo, tak se potřelo
olejem. Jiné vajíčka se zdobily mašlí a barevnými kolečky, které
se nanesly lepidlem. Kolečka se na nás vesele usmívaly a mrkaly,
potěšily nás. Všechny ozdobené vajíčka p. Petra naaranžovala na
tácek s trávou, kuřátky a živými květinkami. Byly jsme s našimi
výrobky spokojeny. Děkujeme p. Petře za vedení celé akce, která
nás moc bavila a potěšila.
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Barbara Mitáčková, klientka B3

Z. DOMOVA KORÝTKO

Velikonoční tvoření
Co lépe navodí velikonoční atmosféru než hezká jarní výzdoba.
Využili jsme toho, že nás navštívily praktikantky a společně jsme
tvořili obrázky, které jsme si pak vystavili na chodbě střediska.
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Velikonoční pečení na B4
Velikonoce bez beránka a cukroví by nebyly ty pravé svátky jara.
V mnohých rodinách se recepty dědí z generace na generaci a
jeden takový recept jsme letos vyzkoušeli. Každý přiložil ruku
k dílu, a nakonec se nám povedl krásný tvarohový beránek.

Naopak naše perníčky by letos vyhrály první cenu v kategorii
„perníky, kterými by se daly zuby lámat“. Alespoň že to linecké
cukroví bylo krásně měkoučké.

Nakonec se ale stejně snědlo úplně všechno a legrace u pečení
jsme si užili až až.
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Velikonoční pondělí na B4
K těm nejrozšířenějším lidovým tradicím, které se váží na
Velikonočními pondělí, patří pomlázka. Šlehání žen bývá často
spojeno s poléváním vodou a obojí symbolizuje omlazení.
Naše uživatelky se na Velikonoční pondělí pečlivě připravovaly
zdobením vajíček.

A před koledníkem žádná z nich neutekla.

Lenka Kokešová
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Návštěva kostela sv. Petra z Alkantary s klienty B3
Využili jsme příležitosti, kdy do konce dubna probíhají prohlídky
na objednávku i v pracovním týdnu a vydali jsme se ve čtvrtek
21. 4. 2022 na prohlídku kostela, který je doslova raritou. Stoji
totiž zešikma. Mnozí ho znají také z knih Karin Lednické.
O kostelu i o historii oblasti Karviná-Doly nám velmi poutavě
vyprávěla pastorační asistentka paní Mgr. Tereza Ondruszová,
Ph.D. Paní doktorka nás ohromila mnoha zajímavostmi a
odpověděla na všechny zvídavé dotazy. Vnitřní prostor kostela je
jeden velký optický klam. Podlaha působí, že je z kopce, ale
reálně je rovná. Padají na Vás zdi a Vaše rovnováha je jako v
alkoholovém opojení. Zdejší návštěva byla opravdu silným
zážitkem. Děkujeme aktivizační pracovnici Zuzce za doprovod!
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Historie kostela a okolí
Kostel zvaný „česká Pisa“ byl postaven roku 1736 v barokním
slohu místním šlechticem Františkem Wilhelmem Larischem. Po
zahájení těžby černého uhlí bylo od roku 1854 pod kostelem
vytěženo 27 slojí. V důsledku těžby klesla půda pod
kostelem o 37 metrů (pro představu – tak vysoký je cca 12
patrový činžák) a kostel se tak silně vychýlil o 6,8 stupňů na jih.
Ještě počátkem 90. let minulého století hrozilo kostelu zřícení a
byl určen k demolici. V letech 1994-1995 proběhla generální
oprava a zajištění objektu a kostel se tak znovu zaskvěl v plné
kráse. Kostel má několikrát sníženou čelní věž a po obvodu je
dokola „svázán“ ocelovými lany. V kostele se nadále pravidelně
odehrávají bohoslužby a kostel byl také zařazen do České knihy
rekordů a kuriozit jako nejšikmější kostel v Česku.
Kostel sv. Petra z Alkantary, často nazývaný prostě „šikmý kostel”,
se nachází v okrajové části města Karviné. Původně byla však
tato nynější městská část Karviná-Doly samostatným městem,
které se nazývalo Karvinná, a to až do r. 1949, kdy došlo ke
sloučení s ostatními obcemi a vzniklo město s jednotným
názvem Karviná.
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Historie kostela a okolí
Původní Karvinná byla městem s výstavnými domy stejně jako
hornickými koloniemi, reprezentativním zámkem Solcou včetně
krásného zámeckého parku, byla zde radnice, úřady, pivovar, dva
kostely (novější již neexistuje a zůstal jen nynější šikmý kostel),
školy, řada kulturních i sportovních zařízení a spousta dalších
objektů dotvářejících občanskou vybavenost většího města.
Význam Karvinné souvisel především s těžbou uhlí, která
ovlivnila vznik dalšího průmyslu a podnítila její celkový rozvoj. V
2. polovině 19. století zažilo město Karvinná největší rozmach a
příliv obyvatel. Žilo zde přes dvacet tisíc osob. Postupně však to,
co bylo původně faktorem dynamického rozvoje města, se
později stalo jeho zkázou. Uhlí se těžilo bez zpevňování slojí za
účelem co nejvyššího zisku s co nejmenšími náklady a
bezpečností. Důlní závaly a tragická úmrtí horníků nebyly ničím
neobvyklým. Vlivem poddolování pak začaly praskat budovy,
půda se propadala. Po roce 1948, kdy se k moci dostali
komunisté, se průmysl stal naprostou prioritou navzdory
devastace zástavby. Stará Karvinná padla za oběť těžbě a
obyvatelstvo bylo přesídleno. V současné době žije v oblasti
Karviná Doly (dřívější Karvinné) zhruba do deseti osob.
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Historie kostela a okolí
Zdroje: https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/karvina-zaniklamista-okd.A170828_348270_ostrava-zpravy_jog;
https://www.karvina.cz/mesto-karvina/sikmy-kostel-sv-petra-zalkantary-rarita-v-celem-cesku ; https://www.valka.cz/Karvinat44305;
https://www.patriotmagazin.cz/sikmy-kostel-jakoturisticke-lakadlo-miri-k-nemu-lide-z-cele-zeme;
Výklad
pastorační asistentky Mgr. Terezy Ondruszové, Ph.D.
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22. duben – Den Země
Den Země si připomínáme každý rok 22. dubna v podobě
oslav a různých informačních a vzdělávacích akcí zaměřených
na propagaci a podporu ochrany životního prostředí.
Myšlenka slavit Den Země se zrodila v roce 1969 v hlavě
mírového aktivisty Johna McConnella. Ten tuto svoji
myšlenku poprvé představil na konferenci UNESCO konané
v americkém San Francisku. Původně pro tuto oslavu
navrhoval datum 21. března, tedy počátek jara, nakonec ale
byl Den Země stanoven na 22. dubna.
Poprvé se Den Země slavil v roce 1970 pouze v USA, a to
především na školách. Účast byla vysoká, odhaduje se, že se
do akce zapojilo až 20 milionů mladých Američanů.
V roce 1971 se záštity nad akcí ujala OSN, další země včetně
Československa se připojily až v roce 1990. Den Země se tak
stal největším sekulárním svátkem světa. Na rozdíl od
navazujících 1. a 8. května Den země v České republice není
státním svátkem.
Projekt Den Země
Den Země je se značným předstihem připravovaný projekt,
který většinou probíhá tak, že se v jednotlivých zemích konají
různé festivaly, pochody, znalostní soutěže, koncerty,
úklidové práce a další ekologicky prospěšné aktivity.
Hlavním cílem Dne Země je posílit veřejný zájem
o problematiku životního prostředí a jeho ochranu, prosadit
lepší zákony vztahující se k životnímu prostředí a zaangažovat
politiky.
Zdroj: Kdy se slaví Den země 2022 ❤️ a proč + aktivity a

pracovní listy | Skutečnost.cz (skutecnost.cz)
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Mgr. Šárka Menšíková
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Pozvánka na výlet
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Mgr. Šárka Menšíková
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Pozvánka na akci „Rozloučení s Domovem Korýtko“
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Chvilka poezie
OSTRAVA – PETR BEZRUČ
Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem
sto roků kopal jsem uhlí,
za sto let v rameni bezmasém
svaly mi v železo ztuhly.
Uhelný prach sed mi do očí,
rubíny ze rtů mi uhly,
ze vlasů, z vousů a z obočí
visí mi rampouchy uhlí.
Chléb s uhlím beru si do práce,
z roboty jdu na robotu,
při Dunaji strmí paláce,
z krve mé a z mého potu.
Sto roků v kopalně mlčel jsem,
kdo mi těch sto roků vrátí?
Když jsem jim pohrozil kladivem,
kdekdo se začal mi smáti.
Abych měl rozum, šel v kopalnu zas,
pro pány dřel se jak prve –
máchl jsem kladivem – teklo to v ráz
na Polské Ostravě krve!
Všichni vy na Slezské, všichni vy, dím,
nech je vám Petr neb Pavel,
mějž prs kryt krunýřem ocelovým,
tisícům k útoku zavel,
Všichni vy na Slezské, všichni vy, dím,
hlubokých páni vy dolů,
přijde den, z dolů jde plamen a dým,
přijde den, zúčtujem spolu!
Lenka Kokešová
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Krátký příběh k zamyšlení
Jednoho dne, na vrcholu kopce, potkal muž filosofa Sokrata a
povídá: „Jestlipak víš, co jsem se zrovna dozvěděl o tvém
příteli?“
„Počkej chvilku,“ odpověděl Sokrates. „Než mi cokoliv řekneš,
rád bych tě podrobil zkoušce. Říká se jí zkouška tří sít.“
„Tří sít?“ „Přesně tak,“ pokračoval Sokrates.

„Než mi začneš vyprávět o mém příteli, možná bude dobré na
chvilku zkusit prosít to, co mi řekneš. První síto se jmenuje
pravda. Máš naprostou jistotu, že to, co mi chceš říct, je
pravda?“ „Ne,“ odpověděl muž, „vlastně jsem to jenom slyšel
a….“ „Dobře,“ řekl Sokrates. „Takže ty opravdu nevíš, jestli je to
pravda nebo není.
Teď vyzkoušejme druhé síto. Toto síto se jmenuje dobro. Chceš
mi o mém příteli říct něco dobrého?“ „Ne, naopak…“ „Takže,“
pokračoval Sokrates, „chceš mi o něm říct něco špatného a
nejsi si jist, jestli je to pravda.
Hmm, ale pořád ještě můžeš zkouškou projít, protože zbývá
ještě jedno síto. Jmenuje se užitečnost. Bude mi to, co mi
chceš o mém příteli říci, užitečné?“ „No, ani moc ne.“
„Dobrá,“ uzavřel Sokrates, „takže
to, co mi chceš říct, není ani
pravdivé, ani dobré, dokonce ani
pro mne užitečné.
Tak proč bys mi to měl vyprávět?“
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Nejkrásnější místa světa
Každý z nás má své oblíbené místo, na které se rád vrací nebo
které sní jednou navštívit. Některá místa jsou však opravdovým
rájem na zemi.
GRAND CANYON V ARIZONĚ

Rozloha Velkého Kaňonu je 4926 km²
a ročně jej navštíví přes 4 miliony
turistů. V roce 1979 byl zapsán na
seznam UNESCO.

PROPADLINA TO SUA NA OSTROVĚ UPOLU
Propadlina je považována za
jeden z nejkrásnějších přírodních
bazénů planety. Vznikla sopečnou
činností a voda je tak průhledná, že
je vidět až na dno.
ČAJOVNÍKOVÉ PLANTÁŽE V ČÍNĚ

Plantáže zde obhospodařovali
rolníci již před 2000 lety. Odsud
se k nám dostává černý nebo
zelený čaj s kouřovým aroma.
Lenka Kokešová
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ZÁBAVA

Počasí
1)

Do jaké země, místa či na jaký kontinent byste cestovali,
kdybyste chtěli jet:

a) do většího tepla
b) do větší zimy
c) tam, kde více fouká vítr
d) do suché vyprahlé krajiny
2)

Doplňte následující přirovnání:
a) zima jako …………………..………..
b) mokrý jako …………………………..
c) studený jako ………………………….

3)

Uveďte písně, ve kterých se zpívá:
a) o vodě
b) o větru
c) o slunci

4)

Tipněte si:
a) Jaká je nejvyšší a jaká nejnižší naměřená teplota v historii
České republiky.
b) Ve kterém měsíci bývá v České republice nejvíce bouřek.
c) Které místo v České republice je největrnější a zároveň je
to místo s největším výskytem bouřek.
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Šéfredaktor: Mgr. Petr Chlebovský
Grafická úprava, editace, příspěvky: tým pracovníků
Fotografie z Domova Korýtko: zaměstnanci Domova Korýtko
Řešení:
1) Země:
a) Afrika, Austrálie, jižní Evropa
b) Antarktida, Sibiř, Aljaška, Himaláje
c) Antarktida, Velká Británie, Kréta, Rhodos
d) Sahara, Arabská poušť, poušť Gobi
2) Přirovnání:
a) na Sibiři, v márnici
b) hastrman, myš
c) psí čumák, kámen
3) Písně:
a) Nemelem, nemelem, už se ten Tálinskej rybník nahání, Teče
voda teče, Pod našimi okny teče vodička, Holka modrooká
b) Teče voda proti vodě, Pod Prešpurkom, Ej od Buchlova
c) Černé oči jděte spát, Nezacházej slunce
4) Tipování:
a) 40,4 °C roku 2012 v Dobřochovicích (střední Čechy)
- 42,2 °C roku 1929 v Litvinovicích (jižní Čechy)
b) Červen
c) Milešovka – bezvětří je zde průměrně jen 8 dní v roce,
bouřka průměrně 31 dní v roce
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