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Mgr. Petr Chlebovský, 

šéfredaktor Zpravodaje Korýtko

Tak máme polovinu listopadu za sebou a za chvíli budou Vánoce.
Krásné svátky budou letos poněkud v nepříznivé době. Mnoho lidí
má problémy jak vyjít s platem nebo důchodem. Pro někoho budou
tyto svátky chudší než minule. Přesto si nenecháme zkazit náladu a
budeme věřit, že příští rok bude lepší. Děkuji za přízeň, kterou
věnujete našemu Zpravodaji Korýtko.

Vážení čtenáři zpravodaje Korýtko!



Šéfredaktor Zpravodaje Korýtko

Určitě rádi čtete Úvodník ve Zpravodaji od šéfredaktora pana
Mgr. Petra Chlebovského. Tak nás napadlo, že bychom o něm
napsali pár slov.

Narodil jsem se v 52 roce minulého století v porodnici v Ostravě
– Zábřehu. Bohužel se jednalo o předčasný porod, při kterém
jsem vážil pouze 1 200 g, následkem špatného prokrvení mozku,
jsem byl od narození postižený dětskou mozkovou obrnou. Při
tom všem jsem měl štěstí, protože mozek nebyl postižený v
takové míře, aby byla postižená inteligence, která byla dokonce
nadprůměrná. Chodit jsem začal teprve ve třech letech, chodil
jsem bez berlí. Rodiče se o mě vzorně starali, stejně tak starší
sourozenci – bratr a sestra. Po absolvování základní devítileté
školy a střední školy jsem studoval pedagogickou fakultu v
Ostravě, obor český jazyk – dějepis. Promoval jsem v roce 1976,
po škole jsem dostal důchod, bydlel jsem s rodiči. Po skončení
fakulty jsem byl rok bez práce, najít si práci bylo velmi těžké a
potom jsem v roce 1977 nastoupil do OKD, kde jsem pracoval v
archívu, bylo to pěkné povolání, které jsem vykonával 21 let.
Poté se u mě zhoršilo chození, začal jsem chodit o berlích a pak
jsem se pohyboval na vozíku.

Tatínek zemřel na začátku mého studia na vysoké škole,
maminka pobývala dva roky v Domově Korýtko, já jsem bydlel
sám v Ostravě na Masarykovém náměstí. V červnu 1999 jsem
nastoupil do Domova Korýtko, vedoucí sociálního úseku paní
Karla Jonštová založila Zpravodaj Korýtko, do kterého přispívali
sociální pracovníci i já a pak jsem se stal jeho šéfredaktorem.

Nyní pobývám v Domově Korýtko na Hladnovské ulici na
třílůžkovém pokoji, předtím jsem měl jednolůžkový pokoj. Rád se
dívám na TV, sleduji kriminální a fantastické filmy, zprávy a kapku
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Šéfredaktor Zpravodaje Korýtko

ze sportu, hlavně fotbal. Rád čtu vědeckofantastické knížky. Od
Ježíškových vnoučat jsem si přál chytrý telefon, abych pořád
nemusel vytahovat počítač. Mám rád rozpustnou kávu a sladké.
V Domově Korýtko se mi líbí, ale mohlo by to být lepší.  Uvítal
bych dobrovolnici.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Mgr. Petr Chlebovský a Mgr. Šárka Menšíková 



Slovo ředitele

Vážení čtenáři našeho periodika,

dovolím si krátké ohlédnutí za rokem 2022, který nám právě
končí.

V tomto roce jsme si všichni prošli náročným obdobím a to jak
postupnou přípravou na stěhování z našeho Domova Korýtko
v Ostravě - Zábřehu a dále úpravou náhradních prostor
v Hrušově a Muglinově v první polovině tohoto roku. Poté
následovala pro všechny náročná etapa vlastního stěhování do
stávajících objektů a vyklizení objektu na Petruškové ulici, tak
aby mohl být předán zhotoviteli stavby. Tím to však nekončilo,
ale spíše začalo. Velice složité období adaptace na nové
prostředí, okolí a místo, kde v současné době pobýváme. Toto
období bylo hodně zátěžové zejména pro všechny naše klienty,
ale také pro náš personál, který ze dne na den začal složitě
dojíždět do práce na druhý konec města. Vedle toho
samozřejmě běžel běžný život v našem Domově s řadou aktivit,
výletů, povinností a úkolů.

Chtěl bych Vám všem velice poděkovat za to, že jste toto
náročné období a vůbec celý rok tak zvládli
a zároveň Vám popřát klidné vánoční svátky a hodně zdraví a
štěstí v novém roce 2023.

S úctou
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Mgr. Jan Seidler, ředitel



Mezigenerační setkání 5. 11. 2022

Našim uživatelům se vždy rozzáří oči, když mají možnost se
setkat s malými dětmi. A když se naskytla možnost se znovu
vidět s kluky, které známe z jeslí Kulíšek, nemohli jsme odolat a
museli jsme je jet navštívit. Nejdříve jsme si vyrobili draky,
bohužel venku bylo deštivo, tak jsme je nemohli venku pouštět,
ale to nám náladu nezkazilo, věnovali jsme se jiným aktivitám,
hráli Člověče, nezlob se, povídali si, malovali a pozorovali kluky,
jak se vypořádají se strašidelnou stezkou k Halloweenu.
Maminka kluků nám k tomu napekla banánový chléb, který byl
výborný, pochutnali jsme si také na makovém koláči, kávě,
svařáku, jednohubkách a řízkách. Bylo to krásné odpoledne.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Výlet do ZOO Ostrava 9. 11. 2022
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Využili jsme krásného podzimního počasí a ve středu 9. 11. 2022
jsme se Fordem vydali na výlet do ZOO Ostrava. Protože zájem o
výlet byl velký, jeli jsme Fordem celkem třikrát ráno a pak zase
třikrát zpátky. Požádala jsme o pomoc i dobrovolníka pana
Josefa s přítelkyní, kteří nám nejen udělali doprovod pro
uživatele na vozíčku, ale absolvovali vícekrát cestu do ZOO a do
domova, aby nám do velkého zavazadlového prostoru svého
auta mohli vzít invalidní vozíky. Jeden uživatel se výletu zúčastnil
v polohovacím křesle a dopravu mu zajistila služba Aldio.
Pomalou procházkou jsme si prošli téměř celé ZOO. Po cestě
jsme se občerstvili ve stánku „U Hrocha“, někteří si dali smažený
sýr a hranolky, jiní langoš nebo polévku. Většina zvířat byla
venku, takže jsme měli opravdu krásnou podívanou, na zpáteční
cestě jsme se opět stavili ke stánku a pochutnali si na kávě či
svařáku. Odpoledne se začalo trochu ochlazovat, proto jsme se
zase postupně dopravovali do domova. Velké poděkování patří
dobrovolníkovi Pepíkovi a jeho přítelkyni, zaměstnancům, kteří
poskytli doprovod a také ZOO Ostrava za to, že jsme nemuseli
platit parkovné, ani vstupné do ZOO a za vstřícnost při otevření
stánku s občerstvením. Příště máme slíbeno hlazení zvířat, na
což se už nyní těšíme. Výletu se zúčastnilo 11 uživatelů a 10
doprovodů. Naše paní Vlasta slavila ten den 85 narozeniny,
výletu se zúčastnila i s dcerou, což si myslím, že byl pro ni ten
nejhezčí dárek a výlet si spolu velmi užily.



Výlet do ZOO Ostrava
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Mgr. Šárka Menšíková



Exkurze studentů 11. 11. 2022
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V pátek 11. 11. 2022 do Domova Korýtko na Hladnovské ulici
zavítala skupinka studentů s garantkou praxí na exkurzi.
Studentům jsem pomocí prezentace přiblížila náš domov,
vyslechli si přednášku o paliativní péči paní Mgr. Romany
Ocelíkové a o bazální stimulaci, kdy názornou ukázku předvedla
Petra Blahutová. Poté si mohli prohlédnout domov, kdy jsem je
provedla po druhém patře, kolegyně Mgr. Adéla Hillová na
třetím patře a kolegyně Bc. Věra Ulmannová, DiS. je provedla
službou Domov se zvláštním režimem. Mohli se zeptat na různé
otázky. Trochu mě zaskočila otázka: „Proč má domov Korýtko,
tak hanlivý název?“ Musela jsem vysvětlit, že „korýtko“
neznamená korýtko pro prasátka, ale toto pojmenování je po
oblasti, ve které se domov nachází. Dle sdělení kronikáře Úřadu
městského obvodu Ostrava–Jih pojmenování lokality „korýtko“
vzniklo pravděpodobně až po 1. světové válce, během níž byl
kopán úvoz pro Polaneckou dráhu. Hluboká prohlubeň
připomínala opravdové koryto řeky, a tak možná právě proto
získala oblast jméno Korýtko. Studentům se zde velmi líbilo, o
čemž svědčí jejich zpětné vazby, např:

• „Oceňuji množství předaných informací, včetně praktické
ukázky „Bazální stimulace“. Exkurze byla velmi příjemná i
prostředí působí velmi lidsky, pozitivně a pohodově.“

• „Prostředí je hezké a příjemné, ale vím, že bych práci s touto
cílovou skupinou nezvládla. Obdivuji ty, kteří ano, je moc
krásné pomáhat starším lidem. Exkurze byla přínosná.“

• V domově pro seniory se mi moc líbilo. Velmi příjemné
rodinné prostředí. Také mě zaujalo profesionální chování
zaměstnanců.“



Volnočasové aktivity
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V Domově Korýtko na Hladnovské ulici jsme znovu zavedli
volnočasové aktivity, většinou je máme takhle:

PONDĚLÍ

10.00 hodin Zpívání s Renátou

KULTURNÍ MÍSTNOST V KOMUNITĚ „C“ ve třetím patře

ÚTERÝ

10.00 hodin Trénování paměti s Adélkou

KULTURNÍ MÍSTNOST V KOMUNITĚ „D“ ve druhém patře

STŘEDA

10.00 hodin Kuželky se Šárkou a Simonou

KULTURNÍ MÍSTNOST V KOMUNITĚ „C“ ve druhém patře

ČTVRTEK

10.00 hodin Cvičení s Věrkou

KULTURNÍ MÍSTNOST V KOMUNITĚ „C“ ve druhém patře

PÁTEK

10.00 hodin Bingo s Janou

KULTURNÍ MÍSTNOST V KOMUNITĚ „D“ ve druhém patře



Zpívání
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Bc. Renáta Augustínová, DiS..

Každý týden si příjemnými lidovými písničkami vytváříme
potěšení pro duši. Známe písně se linou celou komunitou. Je
obdivuhodné v jak vysokém věku si uživatelé pamatují celé texty
písni. Také zpívají písně neznáme a my jsme jejich posluchači.
Dopoledne rychle s hudbou utíká a my opět musíme končit, ale
už se moc těšíme na další zpívánky.

Nejznámější jsou kalamajka, vysoký jalovec, cestář, Beskyde,
Beskyde, okolo Frýdku, Na tu svatu Katarínu apod.



Trénování paměti
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Každý týden se společně scházíme ve 2NP v kulturní místnosti na
komunitě D, abychom trošičku procvičili naše hlavy. Společně
přicházíme na to, co jsme ještě nezapomněli a to, co se nám z
hlavy už vykouřilo, se snažíme zase dostat zpět. Na vše se
snažíme přijít společnými silami, protože jak se říká, více hlav
více ví! 



Kuželky
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Kuželky patří v Domově mezi oblíbenou sportovní disciplínu. Ze
začátku jsme měli problém s umístěním kuželek, hráli jsme na
chodbě ve druhém patře, ale nebylo to moc bezpečné, proto
nám pánové kuželky přemístili do kulturní místnosti komunity
„C“. Není to sice ideální, potřebovali bychom více místa kolem
sebe, musíme dbát zvýšené opatrnosti, ale i tak si hru užíváme.
Kuželek se zúčastňuje kolem deseti hráčů.



Cvičení s míčem
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13 Bc. Věra Ulmannová, DiS.

I přesto, že jsme se přestěhovali do náhradních prostor,
nezapomínáme se udržovat v dobré kondici. Pravidelně 1x týdně
se scházíme ve 2 patře, komunity C. Přijďte si s námi procvičit a
protáhnout celé tělo. Udrží Vás to v dobré náladě a pomůže k
správnému pohybu těla! Cvičení probíhá v sedě. Cvičíme s over
ballovým míčem. Nechybí také dechová cvičení a relaxace.
Jednotlivé cviky jsou doprovázeny hudbou. Budu se na Vás těšit a
sportu zdar!



Pečení perníčků na C2 21. 11. 2022
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Na oddělení C2 jsme se v 21. 11. 2022 dopoledne pustily do 
pečení perníčků, aby se do Vánoc pořádně uležely a změkly.



Pěvecká soutěž Kosák Přívozák
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Dne 22. 11. 2022 se konal již 5. ročník pěvecké soutěže
jednotlivců z domovů pro seniory v Ostravě Kosák Přívozák,
který pořádá domov pro seniory Slunovrat. Našim letošním
želízkem v ohni byla uživatelka střediska C1 paní Drahomíra
Janulková. Paní Drahuška velmi ráda zpívá již od útlých let a i
přesto, že jí bude za necelý měsíc již 98 let, má ze života velkou
radost a zpívá si i při každodenních činnostech. Pro reprezentaci
našeho domova si paní Drahuška vybrala písničku Vysoký
jalovec.

Celkově se soutěže účastnilo 5 zpěváků z různých domovů,
pořadí se losovalo přímo na místě a paní Drahuška vystupovala
jako první. Přes velkou trému, kterou na sobě nedala znát,
předvedla krásný výkon a vyzpívala si úžasné 2. místo.

Za toto krásné umístění získala od pořadatelů diplom, srdíčko na
pověšení, na památku keramického kosa a poukázku do cukrárny
Ollies.

Jako doprovod byla přítomna sociální pracovnice Adéla Hillová,
sociální pracovnice Šárka Menšíková a z řad uživatelů jela
soutěžící podpořit paní Irma Hlubková.

A jak vlastně dopadlo celkové umístění zpěváků?

1. Domov Slunečnice

2. Domov KORÝTKO a Domov Kamenec

3. Domov Magnólie a Domov Slunovrat

Mgr. Adéla Hillová



Pěvecká soutěž Kosák Přívozák

Z DOMOVA KORÝTKO

16 Mgr. Šárka Menšíková



Pěvecká soutěž Kosák Přívozák
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Poděkovat za reprezentaci domova a pogratulovat ke krásnému
umístění přišel paní Drahušce i pan ředitel domova, Mgr. Jan
Seidler.

My pořadatelům děkujeme za uspořádání soutěže a hezky
strávené odpoledne. Již teď se těšíme na další ročník. A kdy
bude?

Další ročník pěvecké soutěže se bude konat 15. 11. 2023 a
pokud se vše podaří, tak se v porotě mohou soutěžící těšit na
ostravského zpěváka pana Jaromíra Nohavicu.



Adventní kalendář – poděkování rodinným příslušníkům
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Děkujeme rodinný příslušníkům, kteří nám donesli dobroty do
našeho adventního kalendáře. Dobroty každý den spravedlivě
rozdělujeme mezi uživatele, aby si všichni pochutnali na tom, co
mají rádi. A je toho opravdu hodně - čokolády, oplatky, bonbony,
vitamíny, lízátka, ale také pivo či víno. Dostali jsme i rehabilitační
pomůcky.



Projekt PRIGO
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Adventní věnce
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Oslovily nás studentky Vyšší odborné školy PRIGO v Ostravě s
projektem PRIGO radost, kdy jejich úkolem bylo koupit dárek
seniorům v domově pro seniory přes Ježíškova vnoučata, nebo
udělat radost seniorům a darovat svůj čas a nějak to propojit s
Vánocemi, například pečení cukroví nebo vánoční tvoření. Já
jsem se studentkami domluvila na výrobě adventních věnců. V
sobotu odpoledne 26. listopadu 2022 zavítaly do domova čtyři
šikovné studentky – Simona, Kačka, Eva a Petra. Společně jsme
vytvořily čtyři krásné adventní věnce. Bylo to velmi příjemné
odpoledne. Z fotek pak bude ve škole vytvořená koláž.
Uživatelky si u tvoření pochutnaly na kávě a sušenkách.



Adventní věnce
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Senior bez nehod 1. 12. 2022
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SENIOR BEZ NEHOD je unikátní dlouhodobý projekt zaměřený
na bezpečnost seniorů v dopravě v České republice. Svým
rozsahem a komplexností se jedná o celosvětově unikátní
projekt. Tvářemi kampaně jsou herečka Jaroslava Obermaierová
a herec Jiří Štědroň. Do děje vstupují také pan plukovník Mgr.
Bc. Jiří ZLÝ, MBA, ředitel Služby dopravní policie ČR, pan Bc.
Roman BUDSKÝ, BA (Hons), MBA., přední český dopravní expert
a pan Doc. MUDr. Dr. med. Aleš HAHN, CSc., emeritní
přednosta ORL klinik FNKV a 3. LF UK, Canadian Medical,
Fortmedica Praha, přední česká kapacita na tzv. bičový syndrom.
V domově nám tento projekt odprezentovali tři účinkující, kteří
nás postupně seznamovali s problematikou seniorů v silničním
provozu. Rovněž nám s kolegyní kladli záludné otázky týkající se
pravidel silničního provozu, skoro na všechny jsme znaly
odpověď a dostalo se nám uznání od přednášejícího i od našich
uživatelů, kteří teď ví, že jsou s námi v autě v bezpečí. 

Mgr. Šárka Menšíková



Vánoční jarmark 3. 12. 2022
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Mgr. Šárka Menšíková

V sobotu 3. 12. 2022 jsme se Fordem vypravili na Vánoční
jarmark a rozsvícení vánočního stromku do Palkovic.
Atmosféra byla přímo úžasná. Vystoupila hudební skupina
Palkovjanka, All Brass Band, děti z mateřské a základní školy a
také účastnice Superstar Kamila Polonyová. Stánků zde bylo
dostatek, nabízeli občerstvení i dekorační předměty. Vidět
jsme mohli i kapry v kádi a dřevěný betlém. Pochutnali jsme
si na výborných hranolkách od místních hasičů a svařáku.
Jedna naše uživatelka měla na jarmarku sraz s dcerou, což
ještě velmi zpříjemnilo atmosféru. Po rozsvěcení vánočního
stromku jsme se schovali do tepla do místní hasičárny, kde
jsme si pochutnali na kávě, kremeši, jednohubkách a slaných
tyčinkách. Na jarmarku se uživatelům moc líbilo, po zpáteční
cestě se mohli pokochat venkovní výzdobou Palkovic, Frýdku-
Místku a Ostravy.



Vánoční jarmark 3. 12. 2022
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Vystoupení studentek pedagogického lycea v Ostravě
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Studentky pedagogického lycea – iuventas.cz si pro naše uživatele
připravily pásmo koled, se kterým v pondělí 5. 12. 2022 zavítaly do
Domova Korýtko. Uživatelům zazpívaly koledy, zahrály na flétnu,
také si připravily kvíz o Vánocích a nakonec rozdaly malé dárečky.

Mgr. Šárka Menšíková



Miluláš 5. 12. 2022
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26 Mgr. Šárka Menšíková

V pondělí 5. 12. 2022 na oddělení C2 zavítal Mikuláš s čertem a
Andělem. Některé uživatele zastihl při pečení cukroví, některé
na vystoupení studentek z pedagogického lycea a ostatní se na
pokojích věnovali svým činnostem. Všichni uživatelé je rádi viděli,
někteří si vzpomněli i na různé básničky. Protože byli všichni
hodní, dostali od Mikuláše drobné dárky.



Vánoční trhy Ostrava – Jih 8. 12. 2022
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Ve čtvrtek 8. 12. 2022 dopoledne, jsme se vydali na Vánoční
trhy na náměstí Ostrava – Jih. Začínalo trošku sněžit, což
navodilo tu správnou vánoční atmosféru. K vidění zde byl živý
betlém stánky s občerstvením a vánočními dekoracemi a
krásně nazdobený stromeček.



Projekt Ježíškova vnoučata

Z DOMOVA KORÝTKO

28 Mgr. Šárka Menšíková

I letos jsme se zapojili do projektu Českého rozhlasu „Ježíškova
vnoučata.“ Zatím jsme obdrželi balíček dobrot a deku, dvě
televize a elektrický holící strojek. Dárcům velice děkujeme,
uživatelům udělaly dárky velkou radost.



Strojení stromečků na C2 

Z DOMOVA KORÝTKO

29 Mgr. Šárka Menšíková

Abychom si na oddělení vychutnali adventní čas co nejdéle,
nastrojili jsme si již vánoční stromečky. Jeden v kulturní
místnosti na komunitě E a druhý na komunitě A. Jeden je
přírodní se slaměnými ozdoby a látkovými srdíčky a druhý je
klasický s baňkami.



Taneční terapie 9. 12. 2022
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30 Mgr. Šárka Menšíková

Na taneční terapii s panem Veletou jsme se velmi těšili. V
minulých dvou letech jsme ji museli několikrát zrušit z důvodu
pandemie Covid 19. Těšili jsme se o to víc, že se měly taneční
terapie zúčastnit i děti z Mateřské školy Špálova v Ostravě.
Bohužel děti i paní učitelky onemocněly, tak jsme tančení museli
zvládnout sami. A pan Veleta opět nezklamal. Nejdříve se se
všemi přivítal a pak už mu patřil taneční parket. Taneční terapie
se konala v prostorách tělocvičny Domova Barevný svět na
Hladnovské ulici, takže jsme měli dostatek místa. Pan Veleta
postupně tančil se všemi účastníky, také jsme tančili všichni
dohromady. Velmi silným emočním zážitkem byl tanec našeho
manželského páru, kdy p. Arnošt jako správný gentleman políbil
své manželce ruku a pak oba vstali z invalidních vozíků a zatančili
si spolu. Nakonec pan Veleta zhasl světla a kdo měl mobilní
telefon rozsvítil na něm svítilnu, a mával mobilem do rytmu což
ještě umocnilo zážitek z taneční terapie.



Taneční terapie 9. 12. 2022
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Noví obyvatelé objektu Na Liščině

Klienty i pracovníky objektu Na Liščině od druhé poloviny
listopadu potrápily virózy a „starý známý“ koronavirus. Na pár
týdnů jsme se zase museli rozloučit se všemi oblíbenými
předvánočními aktivitami a návštěvami. Naštěstí nás v budově
není moc, vlna nákaz byla poměrně rychlá a tak už vypadá
situace mnohem lépe. Těšíme se na atmosféru Vánoc a brzy se
snad klienti dočkají i návštěv. Dnes nás navíc zasypaly hromady
sněhu a někteří se vydali vstříc otužování! Paní Jarka s pracovnicí
postavily mini sněhuláka a aby mu nebylo smutno, přistavěly mu
i sněhulačku. S přibývajícím sněhem se zřejmě v dalších dnech
dočkají XXL parťáka. Srandičky pak zakončily společnou
procházkou po zahradě, chodník však dávno zmizel pod sněhem
 Je třeba se radovat z maličkostí!
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Mgr. Karolína Stachová



Vzkaz 

Z DOMOVA KORÝTKO
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Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby
žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“
(Jan 3,16)

Narodil se v chudobě. Aby mi ukázal pravé bohatství. Abych
dovolil Bohu mne milovat.

Narodil se ve smradlavém chlévě. Abych poznal, co v mém srdci
působí můj hřích, a přiznal si, že potřebuji Boží pomoc.

Narodil se v nebezpečí. Abych v Ježíši hledal svou jedinou
záchranu. To Ježíš mě svou smrtí na kříži zachránil od mého
hříchu. Narodil se v noci. Abych už nebloudil a vyznal, že jenom
Ježíš je mým jediným Pánem, jediným Spasitelem.

Narodil se bezmocný. Abych denně volal a přijal Jeho Svatého
Ducha.

Narodil se odmítnutý. Abych se já otevřel lásce, a začal lásku
přijímat a lásku dávat.

Proč vlastně Ježíš přišel na svět? Aby mi ukázal pravý smysl
lidského života, který je věčný.



Vzkaz
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Beata Sikorová - duchovní služba domova

Nyní se v myšlenkách vydej do Betléma k jesličkám, ve kterých
leží Ježíš. U jesliček stojí Maria s Josefem. Poté v myšlenkách
vstup do svého domu. Pomyslně vezmi za ruku každého člena
rodiny, jednoho po druhém, jdi s ním do Betléma a odevzdej ho
Ježíši. Můžeš např. říct tato slova: “Ježíši, odevzdávám ti svého
manžela, uzdrav jeho duši.“ „Ježíši, odevzdávám ti svou dceru,
syna…vnuka…uzdrav jeho
duši.“ Nezapomeň na ty, kteří jsou od tebe daleko, i na ty kteří
jsou kolem Tebe, kteří o Tebe pečují, kteří Ti slouží, navštěvují,
ale nezapomeň ani na sebe.
O Vánocích a do Nového roku přejme si navzájem zdraví duše.

Tehdy i nad námi zazáří betlémská hvězda, ohlašující příchod a
blízkost Spasitele.



Přání

Z DOMOVA KORÝTKO

35 Mgr. Šárka Menšíková



Listopad podle Josefa Lady

Začátek listopadu byl odpradávna vnímán jako magická doba,
kdy se svět živých prolíná se světem zemřelých.

PAMÁTKA ZESNULÝCH (2. listopadu)

Dušičky byly vzpomínkovou slavností

mrtvých, kteří zatím nedosáhli

blaženosti. Tradovalo se, že když o

Dušičkách pršelo, duše zemřelých

oplakávaly své hříchy. Modlitby

jejich blízkých pomáhaly očistit

jejich duše od všech hříchů a dostat

se do nebe.

SVATÝ MARTIN (11. listopadu)

Svatý Martin z Tours byl odvážným

vojákem a výborným jezdcem na

koni. Stará legenda vypráví, že

jedné studené noci Martin uviděl

polonahého žebráka. Rozetnul svůj

plášť na dva díly a jednou polovinou

muže přikryl. Když se ráno Martin

probudil, jeho plášť byl opět celý. Po

této události žil jako poustevník a

dělil se s chudými a nemocnými.

ZAJÍMAVOSTI
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Zdroj: Tradiční český rok – Josef Lada



Kvíz pro milovníky adventu

KVÍZ
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1) Jak se jmenuje první adventní neděle?

a) stříbrná

b) měděná

c) železná  

2) Jakou úlohu má na Vánoce v české domácnosti jmelí?

a) má přinést zdraví a lásku všem obyvatelům domu

b) má přinést štěstí a požehnání do domu

c) má chránit domov před zlými duchy

3) Jak se jmenují svíčky na adventním věnci?

a) láska, přátelství, setkání a zábava

b) láska, naděje, rozum a štěstí

c) naděje, mír, přátelství a láska

4) Jaká byla původní barva adventu?

a) fialová

b) zlatá

c) červená

5) Kdy advent končí?

a) na Štědrý večer o západu Slunce

b) 1. ledna následujícího roku

c) o poslední adventní neděli



Vánoční osmisměrka

OSMISMĚRKA
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Najděte mezi písmeny a ostatními slovy 12 symbolů Vánoc.
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ZÁVĚR A ŘEŠENÍ

Řešení:

KVÍZ:

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

OSMISMĚRKA:

ADVENTNÍ VĚNEC, STROMEČEK, BAŇKA, ZVONEČEK, BETLÉM,

KAPR, SVÍČKY, ANDĚL, KOLEDY, DÁRKY, CUKROVÍ, ZIMA

BÁSEŇ NA ZÁVĚR:

Listopad, listopad,

lísteček nám na dlaň spad.

Zlatý lístek z javora, 

zima už jde do dvora.

Listopad, listopad,

čepici si vezmu rád.

Čepici a rukavice, 

šálu, teplou bundičku,

neprofoukne fujavice,

tělo ani na chviličku.
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