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Mgr. Petr Chlebovský, 

šéfredaktor Zpravodaje Korýtko

Na Korýtku jsem měl pokoj sám pro sebe. Teď jsem na Barevném
světě na třílůžkovém pokoji. Není to tady špatné, spolubydlící
nedělají problémy. Dva roky utečou jako voda.

Přestěhovali jsme se do náhradních prostor, stěhování proběhlo
velmi dobře a nebyl žádný problém. 7. srpna jsem oslavil 70 let a v
Korýtku jsem 25 let. Venku je krásné počasí, proto byste si měli
dávat pozor na sluníčko.

Vážení čtenáři, přeji Vám dobrou náladu.

Vážení čtenáři zpravodaje Korýtko!

Mgr. Petr Chlebovský, 

šéfredaktor Zpravodaje Korýtko



Informace o rekonstrukci Domova Korýtko
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Rekonstrukce pokračuje dle harmonogramu.

Mgr. Jan Seidler
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Mgr. Jan Seidler

Stavební dozor vykonává také zajíček, který ve své jamce na
Petruškově ulici bydlí dál. 



I klientky pomáhaly se zabydlením

Když jsme se nastěhovali v červnu letošního roku do náhradních
prostor na ulici Hladnovská, bylo zde práce více než dost.
Klientky se samy chtěly zapojit do práce, kterou zvládnou, tak
pomáhaly s utíráním a leštěním nádobí. Po práci si připily na to,
aby se jim tady dobře bydlelo.

Z DOMOVA KORÝTKO

4 Mgr. Šárka Menšíková 



Prozkoumání okolí

Po nastěhování do náhradních prostor, jsme se vydaly na
prozkoumávání okolí a byly jsme velmi příjemně překvapené, jak
v krásném prostředí se objekt nachází. Také pravidelně
navštěvujeme bistro ve vedlejší budově.

Z DOMOVA KORÝTKO

5 Mgr. Šárka Menšíková 



Vystoupení Divadla Slunečnice z Brna

24. 6. 2022 nás organizace Čtyřlístek - centrum pro osoby se
zdravotním postižením na ulici Hladnovská pozvala na
vystoupení Divadla Slunečnice z Brna, kde vystoupil zpěvák
Kristián Šebek, který zazpíval různé nestárnoucí hity od
šedesátých let po současnost. Vystoupení se konalo venku,
počasí nám vyšlo a uživatelky si zazpívaly známé písně.

Z DOMOVA KORÝTKO

6 Mgr. Šárka Menšíková 



Smaženice na C2

Na procházce po okolí naše uživatelky našly hřiby a proto se již
dvakrát rozhodly udělat smaženici. Nyní moc hřiby nerostou, ale
doufáme, že ještě letos se nám podaří nějaký hřib najít.

Z DOMOVA KORÝTKO

7 Mgr. Šárka Menšíková 



23. 6. 2022 – Lidé lidem

23. 6. 2022 jsem se s kolegyní Adélou Hillovou zúčastnila 12.
ročníku přehlídky sociálních služeb s názvem „Lidé lidem“, která
se konala v Komenského sadech. Jednotlivé sociální služby zde
měly stánky, kde prezentovaly své služby a také mohli uživatelé
služeb na akci vystoupit. Celou akcí prováděla Monika Dudová z
Hitrádia Orion.

Z DOMOVA KORÝTKO

8 Mgr. Šárka Menšíková 



Festival dechovek, pivní a gulášové slavnosti 16. 7. 2022

V sobotu 16. 7. 2022 jsme se s uživatelkama zúčastnily Festivalu
dechovek, pivních a gulášových slavností, které pořádá Obec
Palkovice, ta nám také zajistila vstupenky zdarma. Těšit jsme se
mohly na vystoupení Žesťového kvintetu All Brass Band,
Dechové hudby Kozlovice, zpěváka Martina Chodúra s kapelou,
Dechové hudby Drietomanka ze Slovenska. Celým programem
prováděl moderátor Českého rozhlasu Ostrava Artur Kubica. 11
týmů vařilo soutěžní guláš a pro děti i dospělé byl nachystaný
doprovodný program v podobě fotobudky, Klaunů z Balonkova,
malování na obličej, ukázky hasičské techniky, Airbrush tetování,
zorbingových koulí, pivní soutěže, hasičské pěny … My jsme si
pochutnaly na hranolkách, haluškách, alku i nealku. Počasí bylo
nádherné, vydržely jsme až do večera.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Festival dechovek, pivní a gulášové slavnosti 16. 7. 2022
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Pečení buchet na C2

Naše PSS Danka pekla s uživatelkami meruňkové a borůvkové
buchty. Škoda, že jsem nemohla ochutnat, ale prý byly výborné.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Prázdninové dny

Z DOMOVA KORÝTKO

12

Rostislav Mrlina

Ani v letních měsících klienti domova se zvláštním režimem
neotáleli. S nadšením se podílejí na pečení dobrot, které ještě s
větší radostí konzumují, a že jsou to výborné pekařky není
pochyb! V rámci trénování paměti si naše uživatelky dokázaly
vybavit i své dřívější osvědčené recepty.



Prázdninové dny
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Teplých dní je dostatek a tak trávíme svůj volný čas procházkami
po zahradě. Je to velmi příjemné a klidné místo, kde si
odpočineme ve stínu a vnímáme vůně lesa. Občas kolem nás
proběhne srna, zabzučí včelka a pro radost si natrháme luční
kvítí do vázy. Rozmanité vůně levandule i máty nabízí květinové
záhony před domovem. Když nám prší, zajímáme se odění
kolem nás z denního tisku.



Retro obývací pokoje
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Pro klienty i návštěvy v 1NP na ul. Hladnovské jsou k dispozici
příjemná zákoutí k posezení. Na komunitě A,
B, C, máme retro obývací pokoje, které také slouží jako jídelny.
Klienti je velmi rádi využívají, mají zde i televize a vstup na
prostorné balkony.



První Mše svatá na ul. Hladnovské

Dne 26. července proběhla první Mše svatá pro klienty z
Korýtka, kteří momentálně bydlí na ul. Hladnovské. Mši vedl pan
farář Víťa Řehulka a s ním dorazila také naše duchovní podpora,
sestra Beata.

Mše probíhala na terase ve 3. patře a účast byla hojná.

Z DOMOVA KORÝTKO

15 Mgr. Adéla Hillová 



Grilovací akce a sázení květin očima klientky

Bez práce nejsou koláče. Je to známá říkanka, kterou každý zná.
A tak se 11. 8. bydlící na Liščině pustili do práce. Aktivitou bylo
sázení květin a bylinek. Práce šla skvěle – každá ruka byla
nápomocná. Naše babičky a dědové to dokázali. Pomáhali
vedoucí pracovníci, sociální a všechny pečující sestry. Hotovo
bylo snad za půl hodiny.

Pak nastalo to nejlepší, konzumace grilovaných klobásek – ty
byly super! Nechyběla ani bublanina, kterou připravila sestra
Martina z I. poschodí. Počasí bylo pěkné, tak nám sedlo něco na
zapití, dostali jsme Birelly a různé šťávy. Hudba z rádia
zpříjemňovala každou chvíli společně strávenou na akci.
Děkujeme panu řediteli, která nám vše zajišťoval a pomáhal.

Účastnice akce B. Mitáčková

Kde se nové truhlíky a rostliny vzaly?

V dubnu 2022 jsme získali 14.479 Kč z projektu Českého rozhlasu
(Ježíškova vnoučata) na podporu zahradničení v zařízeních péče
o seniory. Z důvodu stěhování a zabydlování nebylo možné
zahradničit dříve. Nakonec jsme se 11. 8. dočkali. Zakoupili jsme
mobilní vyvýšené truhlíky, hlínu a mnoho rostlin. Abychom se z
nich netěšili jen chviličku, než zaklepe podzim na dveře, vybírali
jsme odolné bylinky a trvalky, které nám vyrostou i příští rok. V
odpoledních hodinách jsme se sešli v zahradě a veselý ruch
přilákal až překvapivé množství našich klientů. Na pomoc přišel i
pan ředitel a pracovníci správy. Bylo potřeba přesypat velké
množství hlíny do truhlíků a pak přesadit rostlinky. Pomalu jsme
nestíhali přebíhat mezi klienty, nasadili vskutku svižné pracovní
tempo.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Kde se nové truhlíky a rostliny vzaly?

Přesadili jsme také rajčata a další bídné rostlinky, které s námi
absolvovaly náročné stěhování ze Zábřehu a už doslova volaly po
přesazení. Přizvali jsme také mateřskou školku, která sídlí o dům
dál, ale bohužel byla ještě zavřená. Věříme, že nás děti navštíví
příště, až zase zahájí školní rok.

Pan ředitel akci vylepšil nápadem na grilování párků. Role
šéfkuchaře se ujal pan provozní a šlo mu to od ruky. Nezbyl ani
kousíček  Během odpoledne se k nám přidalo i několik
příbuzných klientů a kocourek Cocolino. Atmosféra byla velmi
pohodová, všem nám pobyt v zahradě prospěl (někteří ji
odmítali opustit). Těšíme se na další společnou akci a všem
děkujeme za pomoc!

Z DOMOVA KORÝTKO

17 Mgr. Karolína Švajdová



Covid v domově v horkých letních dnech
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Mgr. Kristýna Slaná

Bohužel, v červenci 2022 objekt na ul. Hladnovská zasáhla letní vlna
pandemie covid-19. V prvním a třetím nadzemním podlaží byl zákaz
návštěv, zaměstnanci používali kompletní ochranné pracovní
pomůcky.
V horkých letních dnech, a obzvláště v prostorách třetího
nadzemního podlaží, bylo dodržování opatření pro zaměstnance
extrémně náročné. Některé z kolegyň byly také nemocné, týmy
pracovaly tedy ve sníženém počtu zaměstnanců.
Moc si vážíme přístupu zaměstnanců, kteří poskytovali péči v
takto náročných podmínkách. Děkujeme, že přijatými opatřeními
minimalizovali rozšíření nákazy dále.
Onemocnění v letních měsících a v období veder bylo velmi
náročné i pro klienty.
Všichni doufáme, že už se obdobné situace nebudou opakovat.
Snad nezůstane jen u přání, ale stane se to realitou.



Výlet 16. 9. 2022
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Hudební kvíz

Jak se jmenuje hudební nástroj na obrázku?

1) a) Violoncello

b) Viola

c) Kontrabas

2) a) Heligón

b) Kornon

c) Pozoun

3) a) Činely

b) Tympány

c) Velké bubny

4) a) Klarinet

b) Pikola

c) Příčná flétna

KVÍZ
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Lenka Fridrichová



Hudební osmisměrka

V osmisměrce se ukrývá 14 hudebních nástrojů. Najdete je?

OSMISMĚRKA
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Lenka Fridrichová



Známí zpěváci

Doplňte jméno k fotografii:
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Lenka Fridrichová



Výsledky:

Hudební kvíz:

1) a)

2) c)

3) b)

4) b)

Hudební osmisměrka:

Flétna, Viola, Klarinet, Kontrabas, Tamburina, Trubka, Klavír,
Housle, Triangl, Akordeon, Dudy, Banjo, Bubínek, Hoboj

Známí zpěváci:

Karel Gott, Věra Špinarová, Helena Vondráčková,

Hana Zagorová, Marie Rottrová

ZÁVĚR A ŘEŠENÍ
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