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Mgr. Petr Chlebovský, 

šéfredaktor Zpravodaje Korýtko

V měsíci listopadu nás čekají první předvánoční nákupy. Nebudou
právě levné. Inflace a zdražování útočí na naše důchody a
platy. Američané by se rádi vrátili na Měsíc. Program však provázejí
komplikace. Pokračuje válka na Ukrajině. Nenechte si zkazit náladu
a myslete jen na dobré věci.

Vážení čtenáři zpravodaje Korýtko!
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Mgr. Jan Seidler



Změna hygienických nařízení 
vztahující se k teplotám ve vnitřních prostorách

Byla vydána změna hygienických nařízení vlády ohledně teplot
na pracovištích.

S účinností od 11. 10. 2022 platí tyto hodnoty:

• Administrativní pracoviště mají spodní hranici o 2°C nižší:
18°C (max. teplota zůstává na 2°C),

• Šatny: 18°C, umývárny sprchy: 19°C, záchody: 15°C

Pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb se
také změnilo nařízení vlády:

• Zařízení sociální péče: 20°C

• Zařízení sociální péče-pokoj klienta: 20°C

• Zařízení sociální péče-prostory sloužící k pobytu klienta: 20°C

• Umývárny, sprchy: 19°C, záchody: 15°C

• Další změny platí i pro zdravotnická zařízení, pro školy.

Od 1. července 2024 začnou platit opět původní hodnoty

V jednom z novelizovaných nařízení vlády je uvedeno:

Kontrolu teploty vzduchu v prostotách s pobytem lze
zabezpečit pomocí nástěnných teploměrů. Teploměry se nesmí
umisťovat na stěny s okny a stěny vystavené přímému dopadu
slunečního záření a musí být umístěny minimálně 1 m nad
úrovní podlahy.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Podklady poskytla Dana Osičková



Kulinářské chvilky na Liščině
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Karolína Stachová 

V objektu Na Liščině se sešlo mnoho mlsných jazýčků, proto není
týdne, kdy bychom nevyužili kuchyňku k přípravě různých dobrot.
Tento měsíc, v sanitární den, kdy kuchyň nevařila polévku, jsme
se dali do přípravy kulajdy pro všechny klienty. Nebylo to nic
jednoduchého, ale nakonec se dělaly boule za ušima. Přebytky
ovoce jsme pak využili do koláčů k odpolední kávě a když k nám z
Hladnovské zavoněly bramboráky, museli jsme si je připravit
také!



Pečení s dětmi z mateřské školky Liščina

Aktivity s dětmi vždy patřily mezi velmi oblíbené, proto jsme
pátrali v okolí našeho provizorního bydlení po stejně nadšené
mateřské školce. Nemuseli jsme chodit daleko. Hned za naším
plotem sídlí školka MŠ Liščina, která s námi navázala spolupráci.
Mezigenerační aktivity vnímají jako oboustranně přínosné a
ihned jsem se vrhli do plánování aktivit na celý rok. Děti jsme
pozvali hned 6. 10. 2022 k nám a společně jsme si upekli štrúdl.
Kdo zrovna nepomáhal s pečením, vyráběl ještě jablíčka z
papíru, kterými pak děti obdarovali klienty. Děti byly velmi
hodné a šikovné. V době pečení se pak šly proběhnout do
zahrady a nasbíraly nám ořechy na vánoční pečení. Už se těšíme
na další společné setkání. V plánuje je například rozsvěcení
stromečku nebo výlet do zoo.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Kuželkový turnaj

Ve čtvrtek 6. 10. 2022 jsme se s týmem uživatelů z Domova
Korýtko vydali na kuželkový turnaj do Oder. Tento kuželkový
turnaj je již tradicí Domova Odry a my jsme vděční, že se ho
můžeme pravidelně zúčastňovat. Letošního ročníku se zúčastnili
celkem 4 domovy: Domov Odry, Domov Korýtko, Domov
Letokruhy a Denní stacionář Odry. Každý tým se skládal ze 3
hráčů. Na cestě na turnaj naši hráči razili heslo: „Není důležité
vyhrát, ale zúčastnit se.. a užít si to", a to s ohledem na to, že
neměli možnost delší dobu trénovat. Ostatní domovy trénovali
před turnajem i 2x týdně. Právě proto bych ráda vyzdvihla výkon
našeho týmu, protože držel krok s ostatními po celou dobu
turnaje.

Nakonec se tým Domova Korýtko umístil na úžasném děleném 2.
místě se 123 body. O toto místo jsme se dělili s Domovem Odry.
Rozstřel mezi domovy nebyl, vyhlášeno bylo jen 1. místo, na
kterém se umístil Domov Letokruhy.

Pan Jiří z našeho domova bojoval o 2. místo v jednotlivcích, o
kterém rozhodl rozstřel mezi ním a paní Libuší z Domova
Letokruhy. Avšak pan Jiří jako správný gentleman nechal paní
Libuši vyhrát o jeden bod a umístil se tak na krásném 3. místě. Z
výhry měl velkou radost.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Kuželkový turnaj
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Mgr. Petra Konečná 



Projekt reminiscence

I v letošním roce jsme se zapojili do projektu Magistrátu města
Ostravy zaměřeného na vzpomínání. Realizace projektu má v
průběhu let mnoho podob, z minulosti si možná vybavíte
vzpomínkové nástěnky visící na zdech přízemí budovy B v
Zábřehu (směrem k ordinaci lékařky). Protože se témata lehce
obměňují, bylo letošním cílem vytvoření vzpomínkových
osobních materiálů klientů. Zapojily se různé příspěvkové
organizace města se vzpomínkovými kufříky, leporely, knihami a
byla tak vytvořena drobná výstava v knihovně města Ostravy.
Výstava je putovní a proto bude za několik měsíců ke shlédnutí i
v Domově Korýtko.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Vzpomínkové knihy jsme
netvořili poprvé. Jsou
výbornou pomůckou při
poruchách paměti a pro
navázání komunikace mezi
klientem a jeho blízkými či
personálem.



Na Liščině bydlí vášniví hráči

Ne však hazardních her, jak by se mohlo z nadpisu zdát. Volné
chvíle si naši klienti krátí společenskými hrami. Největší úspěch
mají karty, šachy a klasické člověče, nezlob se. Všichni vždy
naplno prožívají výhry i prohry. Pracovníci pak hlídají dodržování
pravidel, aby to někoho nesvádělo k podvádění. V říjnu se
ochladilo a netrávíme venku tolik času. Ke společenským hrám
jsme se tak vraceli opakovaně a na konci měsíce pečovatelky
naplánovaly turnaj v člověče, nezlob se.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Turnaj ve hře „člověče, nezlob se“

Turnaj proběhl dne 28. 10. 2022 a zúčastnilo se celkem 7 klientů.
Vznikly dva hrací týmy a s vervou se pustili do souboje. Někteří
klienti chtěli pouze přihlížet a tak zajišťovali fanklub. Vítězkou
prvního týmu se stala paní Sylva Wernhartová a vítězkou
druhého paní Libuše Rybová. Vítězky obdržely diplom a drobnou
odměnu. Štěstí stálo ten den na jejich straně, ale ani ostatní
nemusí klesat na mysli. Jednou se mince obrátí 

Z DOMOVA KORÝTKO
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Výlet na tvarůžky a do kavárny

Zima se zatím nehlásí o slovo a tak ještě vyrážíme na menší
výlety po okolí. Přece jen zimní výlety nejsou pro každého a tak
využíváme poslední teplé dny plnými doušky. Po mnoha
zasněných vzpomínkách jsme se konečně vydali na tvarůžky. Na
doporučení jsme 18. 10. 2022 navštívili nedalekou restauraci
Beseda v Heřmanicích. Na výběr měli tvarůžkový tatarák a
tvarůžky v těstíčku. Některým chutnalo, jiným ne, ale všichni
měli radost z výletu. Původní účastníky zchvátila střevní chřipka,
ale mají tuto výpravu přislíbenou příště!

Druhá naše cesta vedla v pondělí 24. 10. 2022 do nově otevřené
prvorepublikové kavárny „Sladké tajemství“, která se nachází v
nákupním centru Koksovna v Přívoze. Interiér v retro stylu
navodil perfektní atmosféru. Nebylo jednoduché si vybrat
zákusek, všechny byly neodolatelné. Některé ceny naše
osazenstvo vyděsilo, ale je potřeba mít přehled a vnímat změny i
mimo domov. Nakonec nejezdíme mlsat každý den a potěšení z
výletu nám to nezkazilo!
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Výlet na tvarůžky a do kavárny



Smažení bramborových placek

Ve čtvrtek 20. 10. 2022 a v úterý 25. 10. 2022 celé druhé patro
Domova Korýtko na Hladnovské ulici vonělo bramborovými
placky. Placky jsme dělali dvakrát, aby se mohlo zapojit, co
nejvíce uživatelů, nejdříve pro komunity C, D, E a poté pro
komunity A a B. Některé uživatelky pomáhaly dvakrát. Uživatelé
si brambory sami naškrábali a nastrouhali. Některé uživatelky
strouhaly tak rychle, že by jim ani kuchyňský robot nestačil.
Pracovnice je pak dochutily a smažily na balkóně. Bylo vidět, že
uživatelům placky moc chutnají a čím jiným by dobrý placek
mohli zapít, než pivem.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Smažení bramborových placek 
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Akce na terase – „Vinobraní a bramboráky“

Sluníčko svítí, venku je příjemné teplo a my jsme se rozhodli pro
společné strávené chvíle. Burčák tekl proudem, občerstvení
připravil pan Horáček spolu se studentkami z AHOLU, moc se jim
vše povedlo a každý s přítomných hostů si pochutnal.
Odpoledne se vydařilo a uživatelé služby by si příště přáli
gulášfest. Snad se nám to podaří.

Pan ředitel pro náš domov zakoupil smažící pánev na
bramborové placky, za což mu velice děkujeme. Jelikož
bramborové placky mají všichni moc rádi a počasí nám přálo i v
půli října, pustili jsme se do práce. Brambory se škrábaly, loupala
se cibule, česnek, pak se strouhalo vše řádně dochutilo a
smažilo. Pánev je úžasná a ta dobrota bramboráku, no co vám
budeme povídat … přijďte příště ochutnat.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Akce na terase – „Vinobraní a bramboráky“



Nedělní biblické posezení

Společné nedělní a sváteční setkávání v úzkém kruhu s
modlitbou a četbou z knih a také vyprávění o víře a lásce k panu
Bohu. Jsou to nezapomenutelná setkávání …

Z DOMOVA KORÝTKO
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Aktivizační pracovník C1



Bohoslužby na terase

Děkujeme, sestře Beatě a otci Víťovi, že i v náhradních
prostorách jsou stále s námi. A bohoslužba může začít …

Z DOMOVA KORÝTKO
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Kolektiv zaměstnanců C1



Památka zesnulých, svátek všech blízkých, kteří nás 
opustili
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Památka zesnulých, lidově Dušičky, je svátek, který nás
většinou donutí zajít na hřbitov a položit na hrob těm, co už
s námi nejsou, svíčku nebo květinu. Víte ale, kde se tento
svátek vzal?
Původně je Svátek zemřelých křesťanskou oslavou všech svatých
a mučedníků a připadá na 1. listopadu. V USA se slaví už 31.
října, známe ho jako Halloween a v římskokatolické církvi
připadá na 2. listopadu jako Dušičky nebo Památka zesnulých.
Když ale půjdeme hlouběji do historie, zjistíme, že zemřelé
oslavovali už staří Keltové. V noci z 31. října na 1. listopadu slavili
konec léta a nový rok, jejich svátek se jmenoval Samhain. Podle
keltské tradice byl časem, kdy se duše zesnulých vracely domů a
jejich příbuzní jim svítilnami z vydlabaných řep svítili na cestu do
podsvětí.
Památku zesnulých v dnešní podobě známe zhruba od 13.
století, kdy tradici zavedli Římané.
Lidové pověry
Jako u každého svátku, i kolem Dušiček je řada lidových pověr.
Podle jedné z nich vystupují v předvečer Památky zesnulých
duše zemřelých z očistce, aby si odpočinuly od útrap. Pozůstalí
proto měli v průběhu dne naplnit lampu na olej máslem, aby si
duše jejich blízkých mohly potřít spáleniny, večer se pak pilo
studené mléko, aby se duše ochladily. V řadě regionů se také
peklo sváteční pečivo zvané kosti svatých (bochánky ve tvaru
kostí), někde chodívali i koledníci a pečivem se obdarovávali i
chudí pocestní a žebráci u kostela.
Dušičky v křesťanství
Pro křesťany jsou Dušičky jedním z největších svátků v roce, řada 
mší je v tento čas doplněna o kropení hrobů svěcenou vodou 
knězem za doprovodu věřících a kněz může obléknout černé 
roucho. Pro katolíky mají květiny i zapálené lucerny větší význam 
než pro ateisty. Živé květy znázorňují víru ve věčný život a to, že 
život uložením do hrobu nekončí. Hořící svíce zase symbolizují 
zmrtvýchvstání Krista. 
Zdroj: Památka zesnulých, svátek všech blízkých, kteří nás 
opustili | Asenior.cz

https://www.asenior.cz/pamatka-zesnulych-svatek-vsech-blizkych-kteri-nas-opustili/


Svátek „Dušičky“
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Kolektiv zaměstnanců C1

Dušičky by neměly být jenom o položení květiny na hrob a
zapálení svíčky. Je to příležitost zastavit se a přemýšlet o svém
životě v souvislosti s jeho konečností. Je to příležitost uctít svůj
rod a to, že na světě jsme jen díky naším předkům. Je to
příležitost jim poděkovat a zavzpomínat na ně. A pokud je ještě
něco co jsme jim neodpustili, je tento čas také příležitost k
odpuštění a smíření.

Dušičky mohou být také příležitost promluvit se svými blízkými o
svých i o jejich přáních týkajících se odchodu ze světa a
posledního rozloučení.



Pečení na „Dušičky“
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V úterý dopoledne 1. 11. 2022 jsme se pustily do pečení, abychom
měli něco dobrého na odpolední posezení k „Dušičkám“. Tentokrát
jsme si vybrali „Kremeš“. Vypadalo to složitě, ale vůbec to složité
nebylo. Inspirovali jsme se pořadem „Kluci v akci“. Nejdříve jsme si
vytiskly recept, den předem nakoupily potřebné suroviny, před
pečením jsme se podívaly na video a pak už jsme se pustily do
práce. Ulehčily jsme si práci tím, že už jsme měly koupené listové
těsto vyválené. Jeden plát těsta se upeče v celku a druhý se upeče
již nakrájený na čtverečky, důležité je, abychom oba pláty pořádně
propíchali vidličkou, aby se při pečení příliš nezvedl, oba pláty jsme
upekly. Pak jsme uvařily puding, který jsme neustály míchaly, aby
nám na povrchu nevznikl škraloup, když trochu vychladl, zamíchaly
jsme do něj postupně tři vaječné žloutky, pak jsme jej našlehaly s
cukrem a máslem a natřely na těsto upečené v celku. Šlehačky
jsme ušlehaly se ztužovačem a vanilkovým cukrem a rozetřely na
vanilkový krém, na obě vrstvy jsme pak pokladly upečené čtverečky
a daly do ledničky vychladit.
Recept:
2 balíčky listového těsta
moučkový cukr na posypání
Krémová vanilková vrstva
750 ml mléka
3 pudinkové vanilkové prášky
100 g cukru
3 žloutky
220 g másla
Šlehačková vrstva
750 ml smetany ke šlehání
3 vanilkové cukry
3 ztužovače šlehačky
Těsto rozválíme na dva pláty padnoucí na dva stejně velké plechy.



Pečení na „Dušičky“
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První plát pečeme vcelku, před pečením ho ještě propícháme
vidličkou.

Druhý plát nakrájíme na čtverce, které opět propícháme
vidličkou.

Pečeme ve vyhřáté troubě na 200 °C 10−15 minut.

Necháme zchladnout.

Do studeného mléka metličkou vmícháme pudink a cukr,
přivedeme k varu a vaříme dvě minuty. Odstavíme, svižně
vmícháme žloutky a stále mícháme do zchladnutí.

Máslo vyšleháme do pěny a poté po částech vešleháme pudink.
V lednici vychladíme.

Šlehačku vyšleháme s cukrem a ztužovačem.

První plát potřeme nejprve vanilkovým krémem, poté šlehačkou,
a navrch naskládáme upečené čtverce. (Tímto způsobem se nám
bude moučník dobře krájet. Je to jednodušší varianta
pro začátečníky, poněvadž pokud je i vrchní vrstva upečená
vcelku, krájení jde hůře - nemáme-li vhodný nůž, těsto do měkké
šlehačky a krému prolamuje a drobí.) Poté vykrajujeme kostky,
sypeme moučkovým cukrem a podáváme.

Zdroj: Kremeš — Kluci v akci — Česká televize (ceskatelevize.cz)

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10084897100-kluci-v-akci/1137-recepty/8695-kremes/


Svátek „Dušičky“
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Odpoledne jsme se pak sešli v kulturní místnosti, abychom
zavzpomínali na své blízké zemřelé. Posezení jsme začali
sledováním videa písně Lucie Bílé a Jana Bendiga – Jednu malou
chvíli. Popovídali jsme si o pravdivosti slov této písně a o tom, že
bychom si měli vážit každého dne a také jeden druhého. Potom
jsme si popovídali o květinách, které uživatele nosili na hrob, zda
si je vyráběli sami nebo kupovali v obchodě. Zavzpomínali jsme,
kdo nám nejvíce chybí, také jsme vzpomněli na známé
osobnosti, které letos zemřeli. Pochutnali jsme si na upečeném
Kremeši, kávě a pití, pustili jsme si český film „Srdce na dlani“ a u
toho jsme si vyrobili lampičky na průvod k uctění zesnulých. Film
se uživatelům moc líbil, hlavně to, že si každý našel svého
partnera, jak už mladí, tak starší a dokonce i pejsci. Poté jsme šli
ven, průvod jsme začali krátkou modlitbou, prošli jsme se se
zapálenými svíčky v lampičkách, které nám občas sfoukl silný
vítr, ale to nám nevadilo.



Svátek „Dušičky“
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Cesta za štěstím
Jednoho slunečného podzimního dne paní Marie vyrazila za
svými cestovatelskými vzpomínkami. Po mnoha letech nasedla
na trolejbus, vystoupila na Nádraží střed, koupila si lístek na
vlak a starým vysokopodlažním pískacím vlakem to vzala
rovnou do Frýdlantu nad Ostravicí. Během této výpravy si
vzpomněla, že zde byla, zná to tady a je šťastná, že zde opět
může být. Při zpáteční cestě vystoupila až na Hlavním nádraží v
Ostravě. Paní Marie je opravdový turista, chůze jí nedělá
problém a i já jsem se velmi divil, když jsem s paní Maruškou
šel od Nové radnice až k nám na Hladnovskou ulici svižným
vycházkovým krokem.

Paní Marie přesně věděla, kde jsou zastávky, kde jsou kachny,
které chodívala krmit, i kde je zkratka na Muglinov. Celou cestu
vše kolem poctivě sledovala a široká veřejnost si mohla
pomyslet, že maminka vzala svého syna na výlet

Z DOMOVA KORÝTKO

28 Rostislav Mrlina



Vaření a pečení na DZR

Je zapotřebí vytvořit si na zimu nějakou tu energetickou zásobu.
Jablka dozrávají, tak proč toto nevyužít. Upekli jsem si vynikající
štrůdl. Všichni také víme, že 1x v měsíci má naše kuchyň
„sanitární den.“ My jsme měli k dispozici dýni, brambory, houby.
Takže když jsme nedostali polévku – grunt, tak jsme si ji prostě
uvařili. Protože neplýtváme jídlem a vše využijeme, výbornou
dýňovou polévku jsme si uvařili ještě jednou znovu a ještě jsme
k tomu přidali bramboračku s houbami. A hodláme v tom i
nadále pokračovat.

Z DOMOVA KORÝTKO

29 Věra Ulmannová



Podzimní tvoření DZR

S nadcházejícím podzimem, kdy slunce ubývá a dny se krátí, se
lidé více zdržují v domově. Letní procházky byly skvělé, ale teď je
na čase začít se zkrášlováním domácího prostředí. Klienti služby
celý říjen poctivě pracovali. Z našich výletů ven jsem si udělali
hezkou zásobu přírodních surovin, které se nám nyní náramně
hodí k podzimnímu tvoření. Sami můžete vidět, jak se nám daří.
Kaštany, žaludy a lístky dostávají své nové ozdobné tvary.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Pořízení nových pomůcek

Z DOMOVA KORÝTKO

31 Kristýna Slaná

Díky podpoře Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
prostřednictvím projektu „Pomůcky pro usnadnění hygieny a
mobility“, pořídil Domov Korýtko, příspěvková organizace nové
pomůcky:
- 2x sprchovací křeslo
- 1x sprchovací lůžko
- 1x zvedák s váhou

Na pořízení se finančně podílel i zřizovatel Domova Magistrát města
Ostravy.

Sprchovací
křeslo

Sprchovací lůžko



Říjen podle Josefa Lady

Proměnlivost října krásně vystihuje stará pranostika: “Na jednom
konci říjen ještě hřeje, ale na druhém již mrazí.“

V říjnu se na oslavu ukončení žní,

sklizní a veškerých prací na polích

konal jeden z nejoblíbenějších svátků.

V Čechách se konalo POSVÍCENÍ a na

Moravě se pořádaly HODY.

Byly to velké slavnosti venkovského

lidu. Hospodyňky napekly tradiční

koláče a všude voněly kachny se

zelím. Lidé se veselili, hodovali a

vítali nastávající období klidu.

Říjen byl typický také pořádáním PODZIMNÍCH HONŮ. Během
těchto honů se lovila především drobná zvěř. Nejčastěji bažanti,
zajíci nebo divoké kachny. Každý hon měl slavnostní ráz a
probíhal podle jasných pravidel. Večer se v místním hostinci
konala poslední leč, na které byl vyhlášen král honu.

ZAJÍMAVOSTI
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Zdroj: Tradiční český rok – Josef Lada

Lenka Fridrichová



Co víte o vzniku samostatného československého státu?

KVÍZ
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1) Přesné datum vyhlášení samostatného československého 
státu bylo:

a) 1. 8. 1918
b) 28. 10. 1918
c) 12. 12. 1918

2) Prvním prezidentem samostatného Československa byl:

a) Karel IV.
b) Václav Havel
c) Tomáš Garrigue Masaryk

3) Ze které divadelní hry dramatika J.K. Tyla je píseň, ze 
které vznikla česká hymna:

a) Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka
b) Hory šumí
c) Strakonický dudák

4) Jaké tři barvy jsou na státní vlajce České republiky:

a) Červená, černá, bílá
b) Modrá, zelená, bílá
c) Bílá, červená, modrá

5) Jaký nápis je na prezidentské standartě:
a) Pravda vítězí!
b) Kdo uteče, vyhraje!
c) Kdo neskáče není Čech!

Lenka Fridrichová



Logické hádanky

HÁDANKY
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Jestliže jsme před třemi dny měli 

den, který předchází pátku, který den 

budeme mít pozítří? 

Jaké číslo se jen 

zvyšuje a nikdy 

nesnižuje? 

Co váží víc, kilogram železa nebo 

kilogram peří?

Má moře bez vody, lesy bez dřeva, 

pouště bez písku a domy bez cihel. 

Co to je?

Pokud na stůl položíš 3 zápalky a 

kamaráda požádáš, aby přidal dvě 

zápalky tak, aby vzniklo číslo 8, co 

musí kamarád udělat?

VTIP NA ZÁVĚR 

„Jak se cítíte v nových brýlích?“ Ptá se doktor.

„Ale, výborně. Najednou potkávám spousty známých, 
které jsem neviděl celé roky.“  

Lenka Fridrichová
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ZÁVĚR A ŘEŠENÍ

Řešení:

KVÍZ:

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

HÁDANKY:

ÚTERÝ, OBOJÍ VÁŽÍ STEJNĚ, VĚK, MAPA, VYTVOŘIT ŘÍMSKOU 

ČÍSLICI VIII 

K ZAMYŠLENÍ:
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„JEDNA MALÁ POZITIVNÍ 

MYŠLENKA RÁNO 

DOKÁŽE ZMĚNIT CELÝ 

VÝSLEDEK DNE.“ 

Lenka Fridrichová


