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Mgr. Petr Chlebovský, 

šéfredaktor Zpravodaje Korýtko

.

Vážení čtenáři zpravodaje Korýtko!

v době kdy píšu tento úvodník, jsme se konečně dočkali takzvaného
"Babího léta". Babí léto je poslední teplé období, před
nadcházejícími podzimními plískanicemi a zimou.
Byl jsem se podívat společně s ostatními na Landeku. Přitom jsem
vzpomínal na mé zaměstnání v Ostravsko-Karvinských dolech, kde
jsem pracoval 20 let. Na Landeku je teď muzeum, které připomíná
hornictví v této Ostravsko-Karvinské pánvi. Počasí nám vyšlo a tak
jsme si tento výlet krásně užili. Pojedli jsme v dobré tamější
restauraci. Ceny byly dost vysoké, takže, kdo s sebou neměl peníze,
moc se nenajedl. Musím poděkovat sestřičkám, že se postaraly
o mojí bezpečnou přepravu tam a zpátky.

Vážení čtenáři přeji Vám hodně zdraví a pohody a doufám, že za půl
druhého roku se vrátíme na Korýtko.

S pozdravem



Rekonstrukce Domova Korýtko pokračuje

V současné době probíhají v objektu bourací a jiné doplňkové
práce tak, jak je stanoveno v harmonogramu prací.

Středisko C1

Vestibul - pohled k Bistru

Z DOMOVA KORÝTKO
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Mgr. Jan Seidler



Rekonstrukce Domova Korýtko pokračuje

Naše kuchyně

Středisko C4

Z DOMOVA KORÝTKO
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Mgr. Jan Seidler



Rekonstrukce Domova Korýtko pokračuje

Bourání stěn pokojů u balkónů

Pohled ze střechy na objekt A

Naše zahrada za objektem C

Z DOMOVA KORÝTKO
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Mgr. Jan Seidler



Pečení koláče na akci „Fajný den“ – oddělení C2

I na oddělení C2 se pekl koláč na akci „Fajný den“ pořádanou
Domovem Sluníčko, uživatelky spolu s PSS Dankou se rozhodly
pro švestkový koláč. Do práce se pustily dopoledne, aby byl koláč
na odpoledne čerstvý. Sice nevyhrály, ale měly radost, že se jim
koláč povedl.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Mgr. Šárka Menšíková 



Pečení koláče na akci „Fajný den“ – Liščina

Ani na Liščině jsme nelenili a vzali jsme výzvu o nejlepší koláč na
akci „Fajný den“ za své.

To bychom nebyli my, abychom nevymysleli nějaké inovátorství.
A tak místo klasického sladkého koláče jsme se rozhodli
o upečení netradičního slaného koláče.

Na dochucení jsme použili bylinky z naší zahrady.

Také jsme nevyhráli, ale nám koláč moc chutnal.

Přikládáme také recept pro zájemce, kteří rádi kuchtíte, určitě
ho vyzkoušejte.

Z DOMOVA KORÝTKO

6 Kolektiv pracovníků na Liščině



Recept na slaný koláč

Těsto: 280 g pol. mouky

140 g másla, pokoj. teplota

8 lžic studené vody

Náplň: 4 vejce

1 smetana ke šlehání

150 g tvrdého sýru

1 cibule

150 g anglické slaniny

Sůl, pepř, jarní cibulka, pažitka, petrželka aj. dle chuti

= množství na jednu kulatou formu; na velký plech dvojitá dávka

Máslo po kouscích smícháme s mouku a vodou, rychle
zpracujeme a uložíme min. na 30 minut do lednice. Mezitím
osmažíme cibulku s anglickou, nastrouháme si bokem sýr
nahrubo.

V míse ručně vymícháme vejce a šlehačku, ochutíme solí,
pepřem a bylinkami, přidáme ¾ sýru.

Rozehřejeme troubu na 200°C. Formu vymažeme tukem. Těsto
vyválíme na velikost formy (cca 0,5 cm hrubé) a zvedneme
okraje, případné trhance spojíme prsty. Propícháme celé dno
vidličkou a zatížíme pečícím papírem nebo alobalem s nějakou
luštěninou, aby se nedělaly bubliny. Pečeme cca 20-25 minut.
Posledních 5 minut sundáme papír, aby těsto trochu zezlátlo.

Po vytažení poklademe rovnoměrně osmaženou anglickou
s cibulkou, zalijeme vejci, šlehačkou a sýrem. Vložíme do trouby
a pečeme dalších 25-30 minut. Před koncem pečení posypeme
zbylým sýrem, případně semínky podle chuti.

Z DOMOVA KORÝTKO

7 Kolektiv pracovníků na Liščině



„Fajný den“  2. 9. 2022

Naši klienti si „Fajný den“ v Domově Sluníčko užili. V rámci
setkání klientů a pečujících osob z různých pobytových
sociálních služeb v Ostravě jsme měli možnost se znova vidět i s
některými klienty, kteří nyní bydlí v jiných domovech pro seniory
kvůli rekonstrukci. Pobavili jsme se spolu a zavzpomínali.

Z DOMOVA KORÝTKO
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„Fajný den“  2. 9. 2022

Proč fajný den? Protože bude lepší, než každý den, kdy se cítíme
dobře. Žijeme v Ostravě, jsme Ostraváci a všechno navíc, co
zažijeme, je fajn. Domov pro seniory Sluníčko, připravil pro nás
seniory, fajné odpoledne v pěkném prostředí jejich zahrady. Bylo
zajištěno občerstvení, kulturní program a také proběhla soutěž o
nejlepší koláč. Také jsme se soutěže zúčastnili ale nevyhráli jsme.
My jsme zvítězili již dříve, kdy jsme se poprvé pustili do pečení a
zjistili, že to umíme, a že nám to chutná. Počasí nám také přálo,
zpívalo se a na závěr vystoupil národopisný soubor Hlubina.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Beseda o bezpečnosti na Liščině 

Na Liščinu jsme dne 14. září přivítali zástupce Městské policie
Ostrava. Přijali mé pozvání a připravili si pro naše klienty

a pracovníky besedu na téma „Bezpečně doma a na ulici“.

Jelikož jsme se přestěhovali do nové lokality v Ostravě-Hrušově

a klienti sami chodí ven na procházky, na nákupy apod., bylo třeba
si připomenout základní doporučení pro zajištění většího bezpečí.

Beseda s policisty trvala hodinu a zazněly tam zajímavé informace,
které se alespoň v krátkosti pokusím shrnout.

Zloději si svou oběť vyberou v davu, protože je něčím vyprovokuje,
zaujme. Dají si klidně tu práci, že i hodinu sledují

a plánují, jak člověka okrást, proto je důležité jim nedát šanci
a předvídat.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Beseda o bezpečnosti na Liščině 

 Předvídej, co by se mohlo stát!

 Jdi cestou bezpečnější, byť je o něco delší.

 Při jízdě hromadnými dopravními prostředky si sedni co
nejblíže k řidiči.

 Neměj u sebe příliš velkou peněžní částku. Dá se platit
platební kartou.

 PIN kód k platební kartě si raději poznač např. do mobilu,
nikoliv na kartu.

 Peněženku si schovej do náprsní kapsy nebo pověs do
taštičky na krk a schovej pod bundu.

 Nenos peněženku ani mobil v zadní kapse kalhot.

 Vhodnější je kabelka přes rameno a hruď než batoh.

 V batohu ulož peněženku co nejhlouběji nebo využij vnitřní
zadní kapsičku.

 Při nakupování měj tašku s peněženkou stále na těle,
neodkládej ji na nákupní vozík.

 Peněženku, kabelku apod. měj vždy schované u sebe, aby
nešly vidět. Nedávej je do košíčku chodítka.

 Při výběru peněz z bankomatu se maximálně soustřeď na
výběr a manipulaci s penězi, kartou. Nenech odlákat svou
pozornost např. něčím voláním apod.

Touto cestou bych také chtěla poděkovat Městské policii
Ostrava za spolupráci, kterou jsme s nimi navázali. Patří jim
velké poděkování za dohlížení nad větší bezpečností při cestě
zaměstnanců na Liščinu a zpátky. Jejich práce má smysl.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Výlet na Landek 16. 9. 2022

Počasí ten den bylo typicky podzimní, ale pro nás výletníky bylo
důležité nezmoknout a proto jsme plni odhodlání vyrazili na
výlet na Landek.

Dobře oblečeni, vyzbrojeni dobrou náladou jsme v dopoledních
hodinách vyrazili autobusem směr Landek, hornické muzeum
v Ostravě-Petřkovicích.

Autobus z rehabilitačního ústavu Hrabyně řídil zkušený pan řidič,
takže nalodění i vylodění proběhlo hladce.

Kochali jsme se i jízdou po okolí.

Na Landeku si každý mohl vybrat podle libosti, na co se půjde
podívat. Využili jsme pěkné prostředí na procházku. Všem se
moc líbily voliéry s veverkami. A pak jsme zakotvili v místní
restauraci, kde jsme si dali jídlo a pití podle chuti.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Výlet na Landek

Odpoledne při návratu domů jsme pak mohli s klidem zazpívat
písničku „Sláva, nazdar výletu, nezmokli a jsme tu.“

Touto cestou chceme také poděkovat všem, kteří pomáhali
s organizací a doprovody klientů. Děkujeme pracovníkům,
rodinným příslušníkům a také dobrovolníkům za pomoc.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Na Lišce je stále co dělat

V krátkosti shrnu aktivity, kterými se bavíme na Liščině.
Uvědomujeme si, jak jsou různé aktivity pro seniory důležité.
Chceme, aby si každý našel to, co ho baví a smysluplně strávil svůj
den. Velký úspěch sklízí kulinářský klub. Vaření, pečení a smažení je
prostě TOP, takže to u nás jenom jede. Dokonce se dělala i houbová
smaženice a všichni přežili.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Naši klienti uvítali znovuobnovení volnočasových dílen a spolu
s aktivizační pracovnicí Zuzkou se vrhli do rukodělných prací.

Naše pracovnice také rády vyzývají klienty k různým hrám. Je to
pak vskutku výzva i k různým hlavolamům. Velkou zábavu zažili u
akce, kterou si mohou někteří pamatovat ze školy a to hra KDO,
KDE, S KÝM, CO, PROTOŽE.

A co vzešly za vtipné průpovídky? Např. „Ředitel v posteli s opicí
hraje si, protože je venku zima.“ „Veverka na zahradě opéká párky
se zahradníkem, protože je zelený“ a další veselé hlášky.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Na Lišce je stále co dělat



Znovu ožila i MIMI TERAPIE.

A jelikož jsme na Liščině všichni „zvířátkomilci“, tak nesmí chybět
ani okénko ze světa našich mazlíčků. Hlavně náš kolega kočičí
terapeut Cocolino je tvrdý… dříč.

Z DOMOVA KORÝTKO

16 Kolektiv pracovníků na Liščině 

Na Lišce je stále co dělat



Výlet na Landek

V pátek 16. září stál před vchodem do Domova, nám velmi
známý, žlutý autobus, nastoupili jsme a jeli směrem na Landek.

Co víme o Landeku? Landek je významným místem pro Ostravu,
bylo tu nalezeno první uhlí a zahájena těžba uhlí (nyní je tady
muzeum), základní suroviny pro rozvoj města, které se v 18. a
19. století rychle rozvíjelo. S těžbou uhlí se rozvíjely hutě a
strojírenství. Pomalu se začalo říkat: „Černá Ostrava.“ Dnes
můžeme říct, že to není pravda. Na Landeku, kromě starých
budov a původní šachty, najdete příjemné prostředí na
procházku. Nám počasí na procházku přálo. Objevili jsme voliéry
s veverkami, které nás zaujaly. Doporučuji návštěvu s dětmi.
Venku jsme si dali tradiční občerstvení, účet nás zaskočil, ale
dobrou náladu nám nevzal.

ZDAŘ BŮH!

Z DOMOVA KORÝTKO
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Zeleninová sezóna

Léto a podzim patří k období, kdy sklízíme ovoce a zeleninu. Ti,
co mají zahrádky, mívají někdy zeleniny nadbytek, ani neví, co s
ní. Uživatelky na oddělení C2 spolu s pracovnicemi si se
zeleninou hravě poradily a uvařily výborné lečo.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Personální zajištění poskytovaných služeb

V září 2022 proběhlo jednání pana ředitele se zástupci zřizovatele
ve věci personálního zajištění poskytovaných služeb po dobu
pobytu v náhradních prostorách.

Zřizovatel přihlédl k řadě argumentů, které Domov Korýtko
předložil. Jedná se například o poskytování služeb ve dvou
objektech, členitost náhradních prostor, ztížené manipulační
možnosti na třílůžkových pokojích na ul. Hladnovská, dojíždění
zaměstnanců, apod.

Následně zřizovatel odsouhlasil zachování stávající organizační
struktury, včetně počtu zaměstnanců na jednotlivých pracovních
pozicích.

Jsme rádi, že zřizovatel přihlédl k naší složité situaci a nemusíme
snižovat počty personálu.

Domov Korýtko je v současné době ve srovnání s ostatními
příspěvkovými organizacemi personálně nadstandardně zajištěn.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Váš názor i spokojenost nás zajímá

Od podzimu 2022 probíhá jednotné šetření spokojenosti všech
příspěvkových organizací zřizovaných Statutárním městem
Ostrava.

Dotazníkové šetření rodinných příslušníků proběhlo v září 2022.
Rodinní příslušníci mohli vyplnit dotazníky spokojenosti
anonymně v elektronické podobě, nebo vyplněním listinného
formuláře během návštěvy.

Šetření spokojenosti klientů s poskytovanými službami bude
probíhat průběžně po celý rok. Každý kvartál bude osloveno 10%
klientů.

Dotazníkové šetření spokojenosti zaměstnanců probíhá
od 4.10.2022 do 3.11.2022. Dotazník je k dispozici na webových
stránkách domova a u vedoucích pracovníků.

Veškerá data shromažďuje a srovnává zřizovatel.

Po vyhodnocení domov obdrží konkrétní zpětnou vazbu a zároveň
srovnání s ostatními organizacemi.

Váš názor nás zajímá!

Z DOMOVA KORÝTKO
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Den otevřených dveří 5. 10. 2022

Z DOMOVA KORÝTKO
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Domov Korýtko, příspěvková 
organizace se opět připojil k Týdnu 
sociálních služeb.

Dne 5.10.2022 umožnil prohlídku
náhradních prostor v objektech
ul. Na Liščině 10 v Ostravě Hrušově a
na ul. Hladnovská 119 v Ostravě
Muglinově.

Kristýna Slaná



PSYCHOLOG

Z DOMOVA KORÝTKO
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Od října do prosince 2022 se budou moci klienti domova pro
seniory obrátit na odbornou psycholožku.

V životě každého z nás mohou nastat situace, kdy se cítíme
zahlceni, ztraceni, osamoceni či jinak zatíženi a současně se
potýkáme s nedostatkem možností, jak své strasti (nebo i radosti)
sdílet či ventilovat. Proto v současné složité době umožňujeme
klientům možnost psychologické péče.

Pohovor s psychologem je zde pro ty, kteří se potýkají s
nepříjemnými pocity (úzkost, strach, smutek, hněv…) a nedaří se
jim je zvládat.

Takové pocity mohou vyvolat náhlé změny, ztráty, ale může jít i o
důsledek dlouhodobějšího strádání.

Možnost pohovořit s psychologem může lidem ulevit od
nepříjemných pocitů, je možné dosáhnout porozumění, proč se
tyto pocity vyskytují, je možné se naučit s nimi jinak pracovat, aby
již tolik nezatěžovaly.

Přesto ani psycholog hory nepřenáší a jsou věci, které již změnit
nelze, přestože nás trápí. I tak vás však může v těchto složitých
situacích doprovázet a podpořit, bez hodnocení, kritiky, či souzení.

Služby psychologa jsou hrazeny z projektu „Specializované
vzdělávání zaměstnanců Domova pro seniory“, účelové dotace
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje



Září podle Josefa Lady

Září je jedním z nejbarevnějších měsíců v roce. Po deštích kolem
svátku svaté Ludmily nastává období suchého a slunečného
počasí, kterému se říká „babí léto“.

Je čas výletů do krásně se

barvících lesů plných voňavých 

hub. Na konci září se sklízejí 

vlašské ořechy a poslední vinné

hrozny. Příroda se pomalu 

připravuje na zimu a lesní zvířata

si připravují zásoby. Oblíbenou

dětskou zábavou babího léta je

pouštění draků, opékání buřtů a

pečení brambor. 

Babí léto získalo pojmenování podle poletujících pavučin malých
pavoučků unášených větrem. Sluncem ozářené pavučinky lidem
připomínaly vlající bílé vlasy babiček.

28. září SVATÝ VÁCLAV

Svatý Václav se stal hlavním patronem české země a symbolem
české státnosti.

Po staletí se vypráví legenda o

blanických rytířích, kteří mají, v

čele se svatým Václavem,

zachránit českou zemi, až jí bude

nejhůř.

ZAJÍMAVOSTI
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Zdroj: Tradiční český rok – Josef Lada

Lenka Fridrichová



Antistresová omalovánka

OMALOVÁNKA
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Vyberte si barvy a kreslete. Vkládejte svou náladu do barev i 
tvarů mandaly a relaxujte. 

Lenka Fridrichová



Kočičí kvíz

Vyberte správnou odpověď a písmenko, které je vytištěno za ní.
Písmenko napište do tajenky ke stejnému číslu jako má otázka:

1) Kočka byla posvátným zvířetem ve které z uvedených
zemí?

a) V Indii K

b) V Brazílii O

c) V Egyptě D

2)    Kočky nemají:

a) Klíční kost      I

b) Páteř              L

c) Drápky           S

3) Jaké zvíře nejlépe vidí ve tmě?

a) Pes                R

b) Kočka            V

c)  Kuna             T

4) Kočka má na tlapkách celkem kolik drápků:

a) 8                   E

b) 18                O

c) 24                 U

KVÍZ
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Kočičí kvíz

5) Mládě od kočky se nazývá:

a) Kocour M

b) Kotě K

c) Kočičák C

6) Jaký má většina koček vztah k vodě?

a) Zbožňují vodu L

b) Neumějí plavat D

c) Plavou, jen když musí (např. boj o život) Á

TAJENKA: Která kočka byla předkem kočky domácí?

Kočka  _  _  _  _  _  _

1  2  3  4  5  6

VTIP O KOČKÁCH NA ZÁVĚR:

Když přijdete odpoledne domů z práce,
Váš pes bude nadšený že vás vidí, a
samou radostí vás olíže. Vaše kočka na
Vás bude pořád ještě naštvaná, že jste
ráno odešli.

KVÍZ
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ZÁVĚR A ŘEŠENÍ

Řešení:

KOČIČÍ KVÍZ:

1) c,  2) a,  3) b,  4) b,  5) b,  6) c

Tajenka: Kočka DIVOKÁ

OBRÁZEK K ZAMYŠLENÍ:
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