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  Náš Domov 



Březen 
 

narozeniny budou slavit 
 
 

4.3.  Nožička Luděk  4.3.1950 71 let 
8.3.  Haase Jiří          8.3.1924 97 let 
10.3. Klustová Olga  10.3.1936 85 let 
11.3. Brádle Oldřich  11.3.1940 81 let 
19.3. Kubečková Libuše 19.3.1925 96 let 
24.3. Munzarová Olga  24.3.1929 92 let 
31.3. Krejčíková Eva  31.3.1939     82 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 březnu slaví 
 

3.3. S Ondračka Kamil  
13.3. Mrázová Růžena  
19.3. Svátek Bláha Josef  
19.3. Blažej Josef  
19.3. Podrazil Josef          

Významné dny v březnu 
 
1. 3.  Mezinárodní den omylů v kalendáři (30. 2.) 
2. 3.  Mezinárodní den boje spisovatelů za mír 
6. 3.  Den jódu 
8. 3.  Mezinárodní den žen 
8. 3.  Světový den ledvin 
10. 3.  Evropský den památky 
obětem terorismu 
11. 3.  Evropský den mozku 
15. 3.  Světový den 
spotřebitelských práv 
15. 3.  Mezinárodní den proti 
policejní brutalitě 
18. 3.  Mezinárodní den nenávisti 
19. 3.  Mezinárodní den invalidů 
20. 3.  Světový den divadla pro děti a mládež 
20. 3.  Světový den frankofonie 
21. 3.  Mezinárodní den zdravého spánku 
21. 3.  Světový den poezie 
21. 3.  Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace 
22. 3.  Světový den vody 
23. 3.  Světový den meteorologie 



24. 3.  Světový den boje proti 
tuberkulóze 
24. 3.  Den Horské služby v ČR 
27. 3.  Světový den divadla 
28. 3.  Den učitelů v ČR      
 
 

Co bylo…. 

…….náš život s pejsky 😊 



 
 

 
 

 
 



 
Z pohodlí domova jsme se podívali do virtuálního světa… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

…konečně sníh…jedééééééééém 😊 
 



 
 
Nechyběla ani 
tradiční 
zabijačka 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
…vypůjčená polní kuchyně 
opět nezklamala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

…povedlo se …jako 
vždycky… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tak šup, 
šup, 
plníme 
 
 
 
 
 
 
 
 



Co bude….. 
 
1.3.   9:30 Zpívání s kytarou 
2.3. 10:00 Chytré hlavičky 
3.3. 10:00 Čtení 
 13:30 Kavárnička 
4.3.  Individuální aktivita 
5.3. 10:00 MDŽ - výroba přání 
 13:30 Bohoslužba 
6.3. 9:30 Zábavné dopoledne 
7.3. 9:30 Mše svatá 
 
---------   
8.3. 9:30 MDŽ - předávání přání 
9.3. 10:00 Chytré hlavičky 
10.3. 10:00 Zpívání s kytarou 
11.3. 9:30 Čtení 
 11:00 Setkání s uživateli 
12.3. 9:30 Promítání filmu 
13.3. 9:30 Výtvarné dopoledne 
14.3. 9:30 Mše svatá 
 
----------   
15.3. 9:30 Čtení 
16.3. 10:00 Chytré hlavičky 
17.3. 10:00 Zpívání s kytarou 
 13:30 Kavárnička 
18.3. 10:00 Bohoslužba 
19.3. 9:30 Bejvávalo 
20.3. 9:30 Hudební dopoledne 
21.3. 9:30 Mše svatá 
----------   



22.3.  Individuální aktivita 
23.3. 10:00 Chytré hlavičky 
 14:00 Velikonoční dílny 
24.3. 10:00 Zpívání s kytarou 
25.3. 10:00 Čtení v kapli 
26.3. 9:30 Dopolední klub 
27.3. 9:30 Herní dopoledne 
28.3. 9:30 Mše svatá 
 
--------   
29.3. 9:30 Čtení 
30.3. 10:00 Chytré hlavičky 

 
Pro zasmání 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jak vznikla… 
rouška   
 
Historie krytí horních cest 
dýchacích. Lidé  se  již  
odpradávna  snažili  chránit  
před  působením  škodlivých  a 
nebezpečných  látek. Dokonce  i  
ve  starověkém  Římě,  v  
souvislosti  s rozsáhlými  pracemi  



na  těžbě  sádry,  vápna  a  stavebního  kamene, byly předloženy  
návrhy  ohledně  potřeby chránit dýchací systém před 
minerálním prachem. V 16. století se začaly objevovat první 
respirátory, které představovaly navlhčenou a srolovanou tkáň. 
Jako první navrhl chránit dýchací ústrojí podobným   způsobem   
před   choroboplodnými   a   jedovatými látkami Leonardo da 
Vinci. 
 Zábrana proti pachu a tajemnému miasmatu 
 Zakrytí nosu a úst bylo součástí primitivních hygienických 
postupů proti nakažlivým chorobám v raně novověké Evropě. 
Nešlo ovšem o ochranu zdraví  v moderním  slova  smyslu.  
Primárním  účelem  této  ochrany  byla neutralizace   pachu   a 
takzvaného miasmatu,  což  byla  podle  dřívějšího chápání 
nakažlivá moc, která si žije vlastním. Obličejové masky se tak 
plnily  kořením  nebo  se parfémovaly.  Typickým příkladem  jsou  
ptačí masky morových lékařů. Takové  praktiky  se  ale již  v18.  
století  staly okrajovou záležitostí. V  roce  1799  německý vědec 
Alexander von Humboldt použil primitivní respirátor, když musel 
pracovat v Prusku jako důlní inženýr. S rozvojem průmyslu a 
medicíny se začaly  objevovat  respirátory  s  promyšlenějším  
designem. Během 1. světové války došlo k prvnímu případu 
použití respirátorů k ochraně před chemickými zbraněmi. Stalo 
se tak kanadskými vojáky, kteří si 
uvědomili, že  amoniak  bude  
reagovat  s  chlórem  a voda  bude  
absorbovat  chlór  a umožní jim 
dýchat. 
Malé živé bytosti jako nový nepřítel 
Nový  rozkvět  obličejových  masek  
nastal  až  v době,  kdy  se  změnilo 
chápání nemoci jako takové. V roce 
1867 britský chirurg Joseph Lister 



přišel smyšlenkou, že nehojící se zranění mohou způsobovat 
malé živé bytosti,  které  nedávno  popsal  Louis  Pasteur.  Navrhl  
proto aplikaci antiseptických  látek. Ještě do  konce  století  se  
Johannu  Mikuliczovi z chirurgického  oddělení  univerzity  ve  
Vratislavi  podařilo  prokázat,  že kapky    z dýchacích  cest  
skutečně  obsahují kultivovatelné  bakterie. V důsledku  tohoto  
objevu  začal  v roce  1897  při  zákrocích  nosit obličejovou 
masku. Odbornému světu ji popsal jako kus obvazu, který je 
přivázán dvěma provázky k čepici. Tohoto předchůdce    moderní 
roušky začali  používat i další  chirurgové  napříč kontinentem,  
později  i v Severní Americe. Nechyběly   ale   ani skeptické 
reakce, nicméně ty brzy zmizely,  neboť  používání  roušek  
skutečně  zvedlo  úspěšnost zákroků.  
Ostré nasazení během dvou epidemií 
K prvnímu “ostrému” nasazení roušek mimo operační sál došlo 
vletech 1910  až  1911  během  mandžuského  moru  v Číně.  Dále  
byla  rouška nápomocná během  pandemie španělské chřipky 
vletech 1918 až 1919. Během  této  pandemie  ji  povinně  museli  
nasadit  některé  bezpečnostní složky a dokonce i obyvatelé 
některých měst v Americe. V San Franciscu, kde  byla  tato  
povinnost  zavedena, znatelně klesla úmrtnost, přesto bylo toto 
nařízení veřejností kritizováno. 
Po obou epidemiích se  odborníci shodli, že obličejová  maska 
skutečně ochraňuje  a snažili  se  určit  její  nejúčinnější  typ,  
protože  v té  době existovalo  mnoho  patentů.  Roušky byly   
obvykle   vyrobeny   z několika vrstev  bavlněné  gázy  a někdy  
měly  ještě  jednu  vrstvu  nepropustného materiálu. Většina 
roušek šla omývat a její pevné části sterilizovat, a tak se užívaly  
dlouhodobě. 
Přechod k jednorázovým rouškám 
Ke změně došlo až ve 30. letech 20. století, kdy je postupně 
nahrazovaly jednorázové  papírové  roušky. 



V  šedesátých  letech  se  
již  tyto  roušky používaly 
běžně, nejčastěji 
vyrobené ze syntetických 
materiálů. Některé byly  
navrženy  tak,  aby  
filtrovaly  nejen  odchozí,  
ale  i příchozí  vzduch. 
Jednorázové masky 
začaly dominovat, 
konečně byly pohodlné, 
odpadly starosti se 

skladováním a sterilizací. Na jaře loňského roku byl tento 
jednoduchý lékařský prostředek skloňován snad  ve  všech  
médiích  a debatách.  Češi  nejprve  roušky  horlivě  šili a 
nasazovali, protože se obávali neznámého onemocnění, nyní 
protestují proti jejich opětovnému zavádění. Co je vlastně 
správně je na každém čtenáři.  

 
Rozhovor s … 
paní Marcelou 
Martínkovou 
 
Narodila jsem se 3.5.1958 ve Dvoře 
Králové nad Labem. Já a moje 
sestra Věra, která je o 6 let starší 
jsme bydlely s rodiči ve Dvoře Králové. Měli jsme hezký byt 
v Husově ulici. 
Moje mamka pracovala v polotovarech. Otec byl mistrem 
odborného výcviku na učilišti. 



Na základní školu jsem chodila na Schulzovy sady. Pak jsem 
vystudovala textilní průmyslovku. Měla jsem různá zaměstnání, 
všechna mě vždy bavila. Až na jedno, začala jsem pracovat 
v Hajnici jako vychovatelka. No to byla katastrofa. Moje duše 
tam trpěla. Bylo mě těch lidí v tom ústavu moc líto. Tak moc 
jsem se těšila na konec zkušební doby a pak honem pryč. 
Většinou jsem pracovala jako mistrová třeba v tkalcovně. 
Zajímavá byla třeba také práce programátorky. Po čase jsem si 
udělala školu v Hradci Králové. Doplňkové pedagogické 
minimum. To mně otevřelo nové dveře v kariéře. Na učilišti jsem 
učila psaní na stroji, občanskou nauku a mezinárodní obchod. 
Práce se žáky mě moc bavila. Byla jsem jako průkopnice na 
školních výletech. Jako vůbec první učitelka jsem dokázala vzít 
děti na výlet do Itálie k moři. Ráda na tu dobu vzpomínám. Jako 
na potvoru se tam můj syn skamarádil s největším lumpem 
z mojí třídy. Měla jsem co dělat, abych si udržela respekt. 
Jak jsem již říkala, že jsem byla programátorka, tak jsem si 
vzpomněla, že můj muž byl dřevorubec. To se lidi divili, co my 
dva máme společného. On měl sice vystudovaný gympl, ale 
v lese ho to bavilo víc. Seznámili jsme se v Radnici u skleničky. 
Muž byl o jedenáct let starší. Náš vztah vydržel, byla svatba a 
máme spolu dvě děti, a dokonce už čtyři vnoučata. Bydleli jsme 
nejprve u mého dědečka.  Pak přišlo stěhování k jeho rodičům. Je 
to sice divné, ale já svoji tchýni Lidušku měla moc ráda. Měli 
jsme s mužem moc hezký život. Nakonec i on začal pracovat 
v kanceláři v Tibě. Moc mě chybí, protože již bohužel zemřel. 
Dříve jsem měla spoustu koníčků, ale dnes jsem svým stavem 
hodně omezená. Bavilo mě šití na stroji, pletení. Chodila jsem 
zpívat do sboru, ráda cestovala. Když jsem byla malá, měla jsem 
na čele mateřské znaménko. Maminka mě ho nechala odstranit, 
abych nebyla ošklivá holčička. Po 47 letech se však objevil znovu 
problém. Byla jsem v Trutnově na vyšetření CT. No a pak už to 



šlo rychle, operace hlavy v Hradci Králové, vlasy pryč, ochrnula 
jsem na pravou polovinu těla. Pak léčení v lázních. Byl to kolotoč 
a boj o život, přesto jsem to nevzdala.  
Těším se z každého dne a svých dětí a vnoučat. Už aby bylo teplo 
a povoleny návštěvy a výlety. 
 
 
 
 
 
 
 

děkujeme 

s radostí pro Vás připravily 
Andrea Kejzarová a Pavlína Fridrichová 

 


