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  Náš Domov 



Září 
narozeniny budou slavit 

 

1.9.  Suchomelová Eliška  1.9.1927 94 let 

3.9.  Pourová Eliška   3.9.1932 89 let 

7.9.  Králová Květa   7.9.1952 69 let 

9.9.  Hušková Jarmila   9.9.1935 86 let 

10.9. Josefík Vavřinec   10.9.1939 82 let 

17.9. Barták František   17.9.1943 78 let 

24.9. Zigáčková Jaroslava  24.9.1928 93 let 

27.9. Tománková Zdeňka  27.9.1940 81 let               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

K narozeninám přejeme všem oslavencům, aby se jim splnilo vše, co 
si přejí a k tomu ještě mnoho štěstí, pevné zdraví a úsměv ve tváři !!! 

 



Svátek v září slaví 
 

12.9.  Bednářová Marie  
12.9.  Jírová Marie  
12.9.  Peterová Marie  
12.9.  Podrazilová Marie  
12.9.  Vtípilová Marie  
28.9.  Klauda Václav 
  

Státní svátky v září 
 

28. 9.  Den české státnosti   

 
Významné dny v září 

 
7. 9.  Den otevřených dveří památek v ČR 
8. 9.  Mezinárodní den gramotnosti 
16. 9.  Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy 
16. 9.  Den církevního školství 
16. 9.  Začíná Evropský týden mobility 
21. 9.  Mezinárodní den Alzheimerovy choroby 
21. 9.  Mezinárodní den míru 
22. 9.  (Evropský) Mezinárodní den bez aut 
22. 9.  Mezinárodní den antikoncepce 
23. 9.  Mezinárodní den neslyšících 
26. 9.  Mezinárodní den kulturního dialogu 
27. 9.  Světový den cestovního ruchu (Světový 
den turistiky) 
30. 9.  Mezinárodní den překladatelů     

 
 



Co bude 
1.9.  10:00 Zpívání s kytarou 
  13:30 Kavárnička 
2.9.  9:30 Prodej textilu 
3.9.  9:30 Dopolední klub 
4.9.  9:30 Hudební dopoledne 
5.9.  9:45 Mše svatá 
   
6.9.  9:30 Skupinové čtení 
7.9.  10:00 Chytré hlavičky 
8.9.  10:00 Zpívání s kytarou 
9.9.  10:00 Římskokatolická mše 
10.9. 9:30 Promítání filmu 
11.9. 9:30 Společenské dopoledne 
12.9. 9:45 Mše svatá 
   
13.9. 9:30 Skupinové čtení 
14.9. 10:00 Chytré hlavičky 
15.9. 10:00 Zpívání s kytarou 
  13:30 Kavárnička 
16.9. 9:30 Bejvávalo 
17.9.  Individuální aktivita 
18.9. 9:30 Kulturní dopoledne 
19.9. 9:45 Mše svatá 
   
20.9. 9:30 Skupinové čtení 
  14:00 Vinobraní 
21.9. 10:00 Chytré hlavičky 
22.9. 10:00 Zpívání s kytarou 
23.9. 9:30/13:30 Pečení/oslava narozenin 
24.9. 9:30 Promítání filmu 
25.9. 9:30 Pohádkové dopoledne 



26.9. 9:45 Mše svatá 
27.9. 9:30 Skupinové čtení 
28.9.  Státní svátek - bez aktivit 
29.9. 10:00 Zpívání s kytarou 
30.9. 9:30 Dopolední klub       

 
Pro zasmání 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 



Co bylo… takový normální den… 

 
 
 
 
 
 
 

...pomazlit králíčka…                               …nebo kočičku… 

 
 
….podívat se pohádku na 
tabletu… 

 
 

 
 
 
…zahrát si Bingo… 
 
 



 
…přenést se do 
virtuální reality… 
 
 
 
 

 
 
 
…procvičit si motoriku… 
 
 
 
 
…nebo jen tak na pohodu… 

 
 
 
 
 



 
Byli jsme si u Fleků zachytat a co jsme 

si chytili, to jsme si i snědli 😊 

 
 
 

 



 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Jak vznikl…  
Tenisová raketa 
Vývoj tenisových raket 
  Míč byl původně odpalován 
holou rukou, avšak z důvodu 
četných zranění si hráči 
začali ruce omotávat kůží 
nebo látkou. Poté se vytvořily speciální rukavice a následně 
různé pálky, ze kterých se později vyvinula raketa. 
 Rakety, které se začaly blížit těm dnešním, se objevily v Itálii ve 
14. století, jejich dřevěný rám byl vypleten napjatými zvířecími 
střívky. O dvě stě let později se už rakety s dlouhým držadlem a 
oválnou úderovou plochou těšily širšímu zájmu u zámožnějších 
obyvatel, kteří hráli tenis přes síť v interiérech. 
 Dřevěné tenisové rakety 



   Revoluční novinkou byl v 
roce 1675 nápad hráče 
Mitelliho z Bologne, který 
přišel s jednou z mála 
inovací: vést výplet otvory 
v rámu rakety a obalit 
držadlo rakety kůží.  
Velkým problémem se na 
přelomu 17. století stal 
nedostatek kvalitního 
jasanového dřeva, které 
ještě po dlouhou dobu 
bylo hlavním výrobním 
materiálem. Nevýhodou 
dřevěných raket byla jejich 
velká hmotnost. Nevýhodou dřevěné rakety byla její náchylnost 
na počasí, a to především proto, že absorbovala vlhkost a tím se 
měnily její herní vlastnosti.  
Kovové tenisové rakety 
  Již na počátku tohoto bílého sportu se experimentovalo s 
výrobou raket z kovu. Ve třicátých letech dvacátého století si 
popularitu získala odolná ocelová raketa Dayton, tehdy 
vypletená také ocelovými strunami. Přelomem se stal však rok 
1960. V Paříži Jean René Lacoste podal u patentového úřadu 
přihlášku na kovovou raketu s otevřeným krkem, která měla být 
lehká a vyvážená. Tento jeho patent nejvýrazněji změnil historii 
tenisového vybavení a po více jak sedmdesáti letech poslal 
dřevěné rakety do muzeí. 



               Wilson koupil od Lacosta patent a rozjel výrobu. 
Výsledkem bylo, že obchodníci sami žádali od společnosti rakety, 
a to v takovém množství, že je nestačila 
vyrábět. První model rakety od Wilsonu byl 
pojmenován T2000 po slavné baseballové 
rukavici. Raketa měla pochromovaný rám, 
ocelový drát pro uchycení výpletu a 
aerodynamický design. Největší zájem 
aleT2000 vzbudila v roce 1967, kdy s ní hráči 
nastoupili na U.S. Championships. Zde s ní 
dosahovali velmi dobrých výsledků a celkově 
se hra stala mnohem rychlejší a přesnější.  
  S vývojem tenisových raket musíme zmínit 
ještě kontroverzní novinku, která vzrušila 
tenisovou veřejnost v roce 1977. V roce, kdy 
Wimbledon slavil sté výročí, se objevily také dvoustrunné rakety. 
Podstatou této vyplétací techniky, která mohla být využita na 
každém standardním tenisovém rámu, byly dvě sady dlouhých 
strun, mezi které byly vypleteno pět až šest řad strun krátkých a 
napnutých pomocí rybářského vlasce. Ačkoliv byly takové rakety 
vypleteny na velmi malé napětí, vytvářely tzv. trampolínový 
efekt. Míč pronikal až na druhou vrstvu strun a byl vymršťován 
zpět. Druhá vrstva strun zároveň udílela míči velmi silnou rotaci, 
aby mohli hráči hrát ze základní čáry velmi tvrdé údery a 
zároveň je udržet ve hře. Hrát proti hráči s takovou raketou bylo 
nesnesitelné, protože, ač byl samotný let míče nezajímavý a 
běžný, nebylo téměř možné odhadnout jeho odskok. To mělo na 
svědomí, že neznámí tenisté s dvoustrunnými raketami poráželi 
tehdejší špičky tenisu. S účinností od 2. října 1977 ITF dočasně 
zakázala užívaní dvoustrunných raket s odvoláním na studii 
Univerzity v Brunswicku, která dokazovala, že každý úder je 
fakticky dvojdotek a je tudíž v rozporu s pravidly tenisu. Zákaz 



vstoupil v platnost definitivně v červnu 1978, kdy ITF upravila 
pravidla týkající se výpletu rakety do podoby, v jaké je známe 
dodnes. 
   Přes různá vylepšení, která se projevila v nových modelech 
T3000 a T5000, byly na přelomu osmdesátých let dny kovových 
raket sečteny. Objevily se nové, lehčí a silnější materiály –grafit, 
fiberglass, boron, magnesium a kompozitní materiály. 
 
Kompozitové tenisové rakety 
Již v roce 1968 vyhrál Arthur Asie US Open s hliníkovou raketou 
Head, důvěrně přezdívanou„sněžnice“. V roce 1976 přišel s 
dalším technickým průlomem opět známý výrobce lyží a tenisový 
nadšenec Howard Head, když pro Prince vytvořil revoluční 
kompozitní raketu s výjimečně velkou hlavou Oversize.  Tím 
vznikl nový termín tzv. „sweet spot“, což je oblast výpletu, která 
vykazuje nejlepší odraz míče s největší kontrolou. U normálních 
raket toto místo má velikost pěsti, u raket s hlavou Oversize je 
asi čtyřikrát větší. 
Tento model určil nový trend tenisových raket s tužšími a širšími 
rámy. Díky těmto inovacím hráči začali hrát mnohem tvrději a 
přesněji.  
Novodobý vývoj tenisových raket 
 Od devadesátých let se rakety začaly vyrábět z nejmodernějších 
materiálů, jako jsou keramické materiály, skleněná vata, kevlar 
a titan, zpravidla v kombinaci s grafitem. Výrobci se nechali 
inspirovat známými výrobci lyží, protože ty vyžadovaly podobné 
vlastnosti jako tenisové rakety. Jako jsou malá hmotnost, ale 
velká pevnost s minimálním přenosem vibrací. Změnila se i 
konstrukce raket, kdy se rámy raket začaly vyrábět robustnější, 
aby vydržely rostoucí tlak, který byl na ně kladen. To vše při 
klesající hmotnosti rámů díky odlehčeným materiálům. Dnešní 
rakety vypalují míček rychlostmi blížícími se ke dvěma stům 



čtyřiceti kilometrů v hodině, což před dvaceti lety bylo zcela 
nemyslitelné. 
   Převratnou novinkou bylo zavedení tenisové rakety Titanium 
od firmy Head. Její kompozitová konstrukce z ultrapevného 
titania a ultralehkého grafitového vlákna znamená maximální 
snížení váhy a zajišťuje optimální pružnost a sílu. Tato novinka 
představovala revoluci v oblasti tenisové techniky a taktiky. 
Raketa vykazovala nevídanou přesnost a rychlost míče při 
minimálním úsilí. Radikálně se snížil přenos vibrací na ruku při 
úderu míče. Z této konstrukce rakety začali vycházet téměř 
všichni tenisoví výrobci raket. 
 
         
 
 

 
 
Kdo to je?  
řešení z minulého čísla 
Tuto herečku asi nebude potřeba 
nijak více představovat…postačí 
fotografie její asi nejznámější role…. 

 
Libuška Šafránková 
 
 



 
A dnes: 

Jedna z jeho největších rolí 
byla postava Spytihněva ve 
filmu Hostinec u kamenného 
stolu  

 
 
 
 
 
 
 

Rozhovor s … 
Paní Kočlíkovou Věrou… 
 
Narodila jsem se 3.3.1952 ve Dvoře Králové 
nad Labem. Moje matka pracovala jako 
zubní instrumentářka, otec byl strojní 
zámečník. Mám ještě starší sestru Stáňu. 
Do školy jsem chodila ve Dvoře Králové nad Labem do ZDŠ 
5.května. Pak jsem si udělala zemědělku s maturitou v Hořicích. 
Mám od mala hrozně ráda zvířata. 



Vzpomínám na dětství, jak jsme s kamarádkou stavěly domečky. 
Hrály jsme si s panenkami, ale nejraději jsem měla 
dvoubarevného šaška a říkala jsem mu „Saša“. Tak dlouho jsem 
ho všude tahala s sebou, až mě bohužel ze života zmizel. 
Dokud jsem nešla sem do DD, bydlela jsem celý život v našem 
rodném domě. Nyní v něm sestra zůstala sama. Byla tam pořád 
spousta práce. 
Do své první práce jsem nastoupila do JZD v Borovnici jako 
zootechnička. Moc mě nebavilo dojíždění, a tak jsem šla do Tiby 
na Zálabí jako účetní. Když Tibu zavřeli, zůstala jsem doma a 
starala se o rodiče. Maminku jsem opečovávala 10 let, zemřela, 
když jí bylo 90 let. 
Mezi tím mě roky ubíhaly a já měla nárok na starobní důchod. 
Moc ráda jsem cestovala, jak jen to šlo. Jezdila jsem sama, ale 
vůbec mě to nevadilo. Na cestě se vždy našel někdo, s kým jsem 
si mohla popovídat. Protože jsem se nikdy nevdala a děti jsem 
také neměla, nemusela jsem se nikomu zpovídat, kam jedu. 
Letecky s Čedokem jsem byla u Černého moře. Projela jsem 
Slovensko a téměř celé Čechy. Aby mě ty cesty ubíhaly, četla 
jsem si knihy nebo luštila křížovky. Baví mě Starý Egypt, Řím a 
vůbec historie jako taková. 
Když jsem byla doma, věnovala jsem se pudlíkům. Měla jsem 
vždy černé. Postupně jsem takhle měla čtyři. Jeden z nich se dožil 
16,5 roku. Ta první pudlice měla pět štěňat. Měla jsem z nich 
velkou radost, kterou vystřídala bolest, když štěňata šla do 
nových rodin. Ale to je život, všechny jsem si je nechat nemohla. 
Jednou se mě začala motat hlava. Pak si už nic nepamatuju a 
probudila jsem se v nemocnici. Stála nade mnou ustaraná moje 
sestra Stáňa. Ona tady v DD dlouho pracovala, a to byla pro mě 
výhoda, věděla jsem, že si mě vezme domů a společně to 
zvládneme. Ale už nejsme se sestrou nejmladší. Chvíli to šlo, ale 
věděla jsem, že tato situace je vážná a dlouho to nepůjde. Jsem 



ráda, že zde bydlím. Sestra za mnou chodí na návštěvu a já si tu 
našla pár známých. Ráda si popovídám se svou spolubydlící nebo 
si dám s personálem kávičku a tu mojí prokletou cigaretku. Mám 
na pokoji TV, a tak mohu sledovat svou oblíbenou stanici Prima 
ZOOM, takže cestuji alespoň přes obrazovku. 
Můj zdravotní stav se lepší, takže není vyloučeno, že pojedu na 
kratší výlet a na to se moc těším. 
 
 
 
 
 
 
 
 

děkujeme 

s radostí pro Vás připravily 
Andrea Kejzarová a Pavlína Fridrichová 

 


