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  Náš Domov 



Červen 
narozeniny budou slavit 

 
4.6.  Valášek Karel   4.6.1932 89 let 
8.6.  Lankašová Ludmila  8.6.1939 82 let 
11.6. Hubková Jitka   11.6.1950 71 let 
11.6. Macháčková Hana  11.6.1943 78 let 
13.6. Škarytková Irena   13.6.1930 91 let 
14.6. Bílek Karel    14.6.1950 71 let 
14.6. Kvíčera Jiří    14.6.1952 69 let 
24.6. Heřmanská Zdenka  24.6.1950 71 let 
25.6. Peterová Drahuše  25.6.1930 91 let 
28.6. Mrázová Růžena   28.6.1931 90 let 
29.6. Podrazilová Marie  29.6.1936 85  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 červnu slaví 

20.6.  Králová Květa  
23.6.  Heřmanská Zdenka  
23.6.  Klustová Zdeňka  
23.6.  Nemčišinová Zdeňka  
23.6.  Tománková Zdeňka     
  
       

Významné dny v červnu 
1. 6.  Mezinárodní den dětí 
2. 6.  Mezinárodní den čistého ovzduší 
5. 6.  Mezinárodní den ptačího zpěvu 
5. 6.  Den rozvoje a vzdělání dospělých 
5. 6.  Světový den životního prostředí 
8. 6.  Mezinárodní den oceánů 
12. 6.  Světový den proti dětské práci 
14. 6.  Světový den dárců krve 
16. 6.  Den afrického dítěte 
20. 6.  Světový den uprchlíků 
21. 6.  Evropský den hudby 
21. 6.  Den hrdosti 
21. 6.  Mezinárodní den trpaslíků 
23. 6.  Světový den házené 
23. 6.  Mezinárodní olympijský den 
26. 6.  Mezinárodní den podpory obětem 
násilí (mučení) 
26. 6.  Mezinárodní den boje proti drogám a 
nezákonnému obchodování s nimi 
27. 6.  Den politických vězňů 
27. 6.  Světový den rybářství       

 



 
Co bude 

1.6.  10:00 Chytré hlavičky 
2.6.  10:00 Zpívání s kytarou 
3.6.  9:30 Přednáška Norsko 
4.6.  9:30 Dopolední klub 
5.6.  9:30 Výtvarné dopoledne 
6.6.  9:30 Mše svatá 
   
7.6.  9:30 Skupinové čtení 
8.6.  10:00 Chytré hlavičky 
9.6.  10:00 Zpívání s kytarou 
10.6. 10:00 Bohoslužba 
11.6. 9:30 Promítání filmu 
12.6. 13:30 Vítání léta 
13.6. 9:30 Mše svatá 
   
14.6. 9:30 Čtení a vzpomínání 
15.6. 10:00 Chytré hlavičky 
16.6. 10:00 Zpívání s kytarou 
  13:30 Kavárnička 
17.6. 10:00 Bejvávalo 
18.6.  Individuální aktivita 
19.6. 9:30 Tvořivé dopoledne 
20.6. 9:30 Mše svatá 
   
21.6. 9:30 Čtení a vzpomínání 
22.6. 10:00 Chytré hlavičky 
23.6. 10:00 Zpívání s kytarou 
24.6. 14:00 Miniolympiáda 
25.6.  Individuální aktivita 
26.6. 9:30 Promítání filmu  



27.6. 9:30 Mše svatá 
   
28.6. 9:30 Skupinové čtení 
29.6. 10:00 Chytré hlavičky 
 10:00/13:00 Pečení / slavení - narozeniny 
30.6. 10:00 Zpívání s kytarou  
  13:30 Kavárnička        
   
Co bylo…. 

 

 
Snidaně v ZOO  

„U Lemura“ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Přípravy na 

focení 
kalendáře 

… 
 
 
 
 
 

… 
  v ZOO Dvůr Králové 

 
… 
 
 
 
 

 
…byly hektické, ale ten 

výsledek 😊…však 
uvidíte 

 
 
 
 



 
 
 

U nás nic není nemožné… 
…návštěva oveček 

 

 



 

Co si zasadíš……to si sníš 😊 

 
Toto uteklo…p. Medlíková slaví 103 let 



 
Gratulace od p. Jarolíma, 

starosty Dvora Králové 
 

… 
 
 

a nejen od něho 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Pro zasmání 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jak vznikl…  

Večerníček  
 
Jak to všechno začalo a bylo dál 
 
Televize v Čechách začala 
pravidelně vysílat 25. února 
1954. Večerníček se začal 
„klubat“ na svět již v roce 1963 
pod jménem Stříbrné zrcátko, 
což byly nedělní podvečerní pohádky s nepravidelnou stopáží. 
Velmi populární se stal např. Robot Emil. Večerníčkem se nedělní 
pohádka stala až 2. ledna 1965 a první pohádkou byl Kluk a 
kometa režiséra Ludvíka Ráži za účasti Černého divadla a 
Štěpánky Haničincové. 
 
Duchovním otcem myšlenky večerníčku a jeho prvním 
dramaturgem byl Milan Nápravník, známý surrealista, výtvarník, 
básník a prozaik, dnes žijící v Kolíně nad Rýnem. S večerníčkem 
jsou však pevně spjata i jména Irena Povejšilová, Marie 
Kšajtová, Kateřina Krejčí či Jan Kutálek, kteří měli na starost jeho 
dramaturgii. 

Radek Pilař 
Proslulá večerníčkovská znělka (která 
je vůbec nejstarší českou televizní 
znělkou a jednou z nejstarších v 
Evropě) vznikala v červenci a srpnu 
roku 1965. Výtvarníkem byl Radek Pilař 
a režisérem Václav Bedřich, který svěřil 

animaci Antonínu Burešovi (dědečkovi známého herce Marka 
Vašuta). 



 
Hudbu zkomponoval Ladislav 
Simon a hlas propůjčil 
Večerníčkovi tehdy pětiletý 
Michal Citavý, který trávil 
prázdniny v blízkosti Prahy. Nad 
realizací znělky (tehdy ještě 
černobílé) bdělo pozorné oko 
produkční KF – studia Bratři v 
triku, paní Zdenky Deitchové. 

 
Prvním večerníčkem, jemuž předcházela znělka s dnes známou 
postavičkou Večerníčka, byla pohádka režiséra Václava Bedřicha 
O televizním strašidýlku. Příběh je vyprávěn kombinací kreslené 
animace a fotek.  
 
Večerníček ale tehdy zdaleka nemohl sledovat každý, protože 
televizi neměla každá domácnost. S rozvojem televize ale diváků 
přibývalo. V březnu 1965 jich byly již 2 miliony (na zhruba tolika 



obrazovkách se tedy poprvé objevil večerníček), v prosinci 1969 
byla překročena hranice 3 milionů a v roce 1978 překročil počet 
hlášených televizních přijímačů 4 miliony. 
První barevný večerníček 
mohli diváci sledovat v roce 
1973. Jediným čistě hraným 
večerníčkem je seriál 
Krkonošské pohádky (1974) 
režisérky Věry Jordánové. 
Nejdelším seriálem večerníčku 
je s počtem 52 dílů Bob a 
Bobek na cestách (2005), režie 
Ivo Hejcman.  
 
 
Jedním z neproduktivnějších režisérů večerníčku byl Václav 
Bedřich (1918–2009), autor seriálů jako Bob a Bobek – králíci z 
klobouku, O zvířátkách pana Krbce, Maxipes Fík, Říkání o víle 
Amálce, O makové panence a motýlu Emanuelovi, Štaflík a 
Špagetka a mnohých dalších. 
 
Za dobu čtyřiceti let večerníčku bylo vytvořeno cca 300 seriálů, 
od roku 1991 do roku 2005 (březen) bylo odvysíláno 120 premiér. 
Nejpoužívanější 
technologií 
realizace 
večerníčku je 
kreslená 
animace, 
následuje 
plošková a 
loutková. 



 
Večerníček je nejžádanějším programem ČT při prodeji, kromě 
všech evropských zemí se dostal i do vzdálených zemí jako je 
Austrálie, Malajsie, Spojené arabské emiráty, Turecko, Japonsko, 
Čína, Korea, Indonésie, Keňa, Zimbabwe, Island a další.        

 
Rozhovor s … 
Paní Martou 
Majzlíkovou  
 
Narodila  jsem se 26.11.1946  
v Milovicích. Otec chtěl syna, ale 
přesto jsme nakonec byly čtyři holky a 
já jsem nestarší. 
Maminka pracovala v JZD jako ošetřovatelka telátek. Otec byl 
ZOO technik. V dětství jsme si hodně hráli venku. Měla jsem ráda 
svou panenku a kočárek. Do školy jsem chodila v Jilemnici. Po 
čase jsem si udělala kuchařský kurz. 
Ráda vzpomínám na své mládí. Byly jsme s kamarádkou velké 
fanynky kapely „Kovář“ z Košťálova. Jezdily jsme s nimi na 
každou tancovačku, kde hráli. Moc ráda jsem tancovala. Byla 
jsem hrozný divoch, nevydržela jsem na jednom místě. Dnes už 
jen sleduji „Šlágr“ v TV. 
Moje první zaměstnání bylo v továrně Texlen. Vůbec mě to 
tkalcování nebavilo. Moje srdce mě táhlo ke kuchařině. Začala 
jsem tedy pracovat v hospodě.  
S manželem jsem se seznámila tak, že jsme byli oba kuchaři. 
Začali jsme spolu v hospodě ve Vrchlabí. Pak jsme dostali od 
„Ráje“ byt ve Dvoře Králové a začali pracovat v restauraci „U 
Týnců“. Byli jsme pořád spolu. A vaření byl náš život. Dokonce i 



v den naší svatby jsme pracovali. Ráno byla svatba a odpoledne 
jsme už připravovali občerstvení na ples.  
Pamatuji si, že jsem jednou dostala v práci pokutu. Hrozně 
nerada jsem vařila smažený sýr. Ať jsem dělala, co jsem dělala, 
vždycky mi vytekl. Jednou si na mě hosti stěžovali, že se to nedá 
jíst. Místo krásného obalovaného sýra měli na talíři hroudu, co 
vytekla na brambory. Stálo mě to 500 korun a to byly tenkrát 
velké peníze. 
S mužem jsme měli spolu čtyři děti. Auto jsme neměli, a tak jsme 
na výlety chodili jen po okolí. Ani na to nebyl moc čas….práce, 
rodina….to byl kolotoč. 
Největší radost mám ze svého neplánovaného nejmladšího syna. 
Už proto, že nás v naší kuchařině následoval. Jsem ráda, že se za 
ním do restaurace v ZOO „U lemura“ můžu jít podívat. A vidět, 
co vše tam vybudoval. Mám ráda zvířata a občas se mě 
zasteskne po mém Badovi. Zemřel, když mu bylo 15 let.  
Bohužel jsem byla doma již nebezpečná sama sobě, a tak jsem 
tady v DD. Pořád jsem doma padala a byla samá modřina. Velmi 
mi vyhovuje, že jsem na pokoji sama, přestože jsem celý život 
měla ráda společnost. Když chci, tak jdu mezi lidi, a když ne, tak 
se tady můžu v klidu dívat na TV. 
 
 
 

děkujeme 

s radostí pro Vás připravily 
Andrea Kejzarová a Pavlína Fridrichová 

 


