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  Náš Domov 



Duben 
narozeniny budou slavit 

 

2.4.  Novotný Jaroslav  2.4.1928 93let 

8.4.  Bednářová Marie  8.4.1928 93 let 

8.4.  Křížová Světluše   8.4.1937 84 let 

14.4. Hrdina Rudolf   14.4.1947 74 let 

19.4. Charvát Vladimír   19.4.1942 79 let 

19.4. Stanev Veliko   19.4.1946 75 let 

21.4. Bradáčová Olga   21.4.1940 81 let 

28.4. Kobrová Helena   28.4.1950 71 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 dubnu slaví 
16.4.  Škarytková Irena  
17.4.  Hrdina Rudolf  
20.4.  Martínková Marcela  
24.4.  Cucla Jiří  
24.4.  Haase Jiří  
24.4.  Kvíčera Jiří  
24.4.  Pleštil Jiří  
24.4.  Schejbal Jiří  
27.4.  Novotný Jaroslav  

Státní svátky v dubnu 
2. 4.  Velký pátek 
5. 4.  Velikonoční pondělí 
          

Významné dny v dubnu 
1. 4.  Mezinárodní den ptactva 
2. 4.  Mezinárodní den dětské knihy 
2. 4.  Světový den zvýšení povědomí o autismu 
3. 4.  Mezinárodní den spodního prádla 
4. 4.  Mezinárodní den proti nášlapným minám 
7. 4.  Světový den zdraví 
8. 4.  Mezinárodní den Romů 
11. 4.  Světový den Parkinsonovy choroby 
11. 4.  Mezinárodní den solidarity osvobození politických vězňů 
12. 4.  Mezinárodní den letectví a kosmonautiky 
14. 4.  Světový den monitoringu diabetiků 
18. 4.  Mezinárodního den památek a sídel 
20. 4.  Mezinárodní den svobody tisku 
22. 4.  Evropský den akcí proti rasismu 
22. 4.  Den Země 
23. 4.  Světový den knihy a autorského práva 
24. 4.  Mezinárodní den skautů a skautek 



24. 4.  Světový den laboratorních zvířat 
25. 4.  Světový den malárie 
26. 4.  Mezinárodní den vzpomínky na Černobyl 
26. 4.  Světový den duševního vlastnictví 
27. 4.  Světový den grafiky 
27. 4.  Světový den sdružených měst 
27. 4.  Mezinárodní den smutku 
28. 4.  Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
29. 4.  Mezinárodní den tance 
30. 4.  Den pracoviště       

Co bylo…. 

…kavárnička se opravdu vydařila 😊 

 
 
 



 
Dojemné setkání p. Flaksové a 
jejího 15tiletého Maxíka, 

kterého rok neviděla. 
 
 
 
Svátek MDŽ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Oslava narozenin našeho canisterapeutického psa Blondie 4 roky 
Posezení s dortem a kávou 

 
 

 



Příprava na velikonoce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Po práci jsme si dopřáli i něco dobrého 

A bylo nás na to hooooodně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kdo přiložil ruku k dílu, mohl si dát výborný bramborák 😊 

 
 
Co bude….. 
1.4. 9:30 Promítání filmu 
2.4.  Velký pátek 
3.4. 9:30 Zábavné dopoledne 
4.4. 9:30 Mše svatá 
5.4.  Velikonoční pondělí 



6.4. 10:00 Chytré hlavičky 
7.4. 10:00 Zpívání s kytarou 
8.4. 10:00 Velikonoční ekumenická bohoslužba 
9.4. 9:30 Čtení v kapli 
10.4. 9:30 Výtvarné odpoledne 
11.4. 9:30 Mše svatá 
   
12.4. 9:30 Čtení a vzpomínání 
13.4. 10:00 Chytré hlavičky 
14.4. 10:00 Zpívání s kytarou 
 13:30 Kavárnička 
15.4. 9:30 Bejvávalo 
16.4. 9:30 Promítání filmu 
17.4. 9:30 Hudební dopoledne 
18.4. 9:30 Mše svatá 
   
19.4. 9:30 Čtení a vzpomínání 
20.4. 10:00 Chytré hlavičky 
21.4. 10:00 Zpívání s kytarou 
22.4. 10:00 Bohoslužba 
 9:30 Pečení - dubnoví oslavenci 
 13:30 Slavení - dubnoví oslavenci 
23.4. 10:00 Dopolední klub 
24.4. 9:30 Tvořivé dopoledne 
25.4. 9:30 Mše svatá 
   
26.4. 9:30 Čtení a vzpomínání 
27.4. 10:00 Chytré hlavičky 
28.4. 10:00 Zpívání s kytarou 
 13:30 Kavárnička 
29.4. 10:00 Čtení v kapli 
30.4. 9:30 Promítání filmu 



Pro zasmání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------- 



Jak vznikla…  

Zubní protéza 
Historie zubních protéz 
Nejstarší dochovaná zmínka o 
zubních protézách pochází od 
Etrusků, kteří žili ve střední Itálii 
a vyráběli zubní náhrady již 
kolem roku 700 před n. l. 
Tyto zubní náhrady byly 
vyrobeny ze slonové kosti a v 
ústech byly upevněny pomocí 
zlatých můstků. Tato technika 
byla praktikována až do konce 
18. stolení a převzali ji od 
Etrusků také Římani, kteří jako zubní náhradu používali také 
skutečné lidské zuby. 
Nevýhodou zubních náhrad z lidských zubů byla však nutnost 
úpravy velikosti a barvy těchto zubů. 
 Zubní protézy - materiály v historii 
Zubní náhrady ve středověku využívali válečníci, kteří o zuby 
přišli v boji a také vyšší vrstva, která pro zakrytí mezery v chrupu 
používala různé atrapy. 
Takové náhrady měly 
však pouze estetickou 
funkci a vzhledem k 
jejich jednoduchému 
upevnění se s nimi jíst 
nedalo. 
 
Příkladem může být 
anglická královna 



Alžběta, která pro zakrytí mezer v chrupu používala kousky 
látky. 
Dle archeologických nálezů z 15. století byly tehdejší zubní 
náhrady vyrobeny ze slonoviny, kostí nebo také lidských zubů. 
Často si tak přivydělávala chudší vrstva. 
V archivech je dokonce uvedeno, že po bitvě u Waterloo byly 
přímo na bojišti trhány zuby padlým vojákům. 
  
Zubní protézy - vývoj 
 
Ve středověku působili 
lazebníci, kteří však zuby 
pouze trhali. Až s 
rozšiřováním konzumace 
cukru se začala dentistika 
dále rozvíjet. 
V průběhu 18. století se 
začaly pro zubní náhrady používat také dražší materiály jako je 
stříbro nebo zlato. Revoluci v zubních protézách odstartoval 
německý lékař Philip Pfaff použitím sádrových otisků chrupu. 
Dále vývoj zubních náhrad pokračoval v roce 1770 vynalezením 
porcelánových zubů. Samostatné porcelánové zuby však začal 
používat až v roce 1808 italský lékař G. Fonzi, který pro upevnění 
používal platinový čep. 
Dalším velkým zlomem ve výrobě zubních protéz byl objev 
vulkanizace gumy (Charles Googyear - 1839). V dnešní době se 
místo gumy používá kvalitní akrylátová pryskyřice nebo 
vstřikovací polyamidy. 

 
 



Rozhovor s … 
panem Valáškem 
Karlem 
 
Narodil jsem se 4.6.1932 ve 
Dvoře Králové nad Labem. Byli 
jsme dva kluci, bratr byl o 13 
let mladší. Matka byla dlouhá 
léta v domácnosti. Když jsme vyrostli, začala pracovat ve skladu 
velkoobchodu s koženou galanterií. Práce jí moc bavila. 
Rozesílala pro východní Čechy klobouky, opasky a různé kožené 
drobnosti. 
Otec byl úředník ve spořitelně. S rodiči jsme bydleli u Šindelářské 
věže. Do školy jsem chodil ve Dvoře Králové nad Labem. Vyučil 
jsem se rytcem pro Tibu. Bohužel tuto práci jsem nemohl dělat 
dlouho. Hrozně mě dusil ten prach z látek. Začal jsem pracovat 
jako truhlář. Základní dílna byla ve Dvoře Králové, ale pracovali 
jsme hlavně na horách. Sice ze dřeva bylo taky dost prachu, ale 
dělal jsem práci venku. Ve Špindlu jsme obkládali dřevem 
roubenky. No práce to byla na čerstvém vzduchu moc pěkná. 
Jednou jsem pracoval na pile, ani nevím co se stalo a přišel jsem 
na ruce o malíček. Nejdřív to vůbec nebolelo. Prst mě kolega dal 
do ubrousku a odvezl mě do místní nemocnice.  Odtud mě 
převezli do Vysokého nad Jizerou, kde jsou specialisté na 
amputace. Bohužel, než jsem se tam dostal, už nešlo prst přišít. 
Celý život, už od dětství, jsem velkej milovník přírody. S klukama 
jsme lítali po lese, loukách, koupali se v potoce. Můj celý život 
byl skaut. Naučili mě v oddílu spoustu užitečných věcí pro život. 
Každý čtvrtek byly schůzky. Učili jsme se vše o přírodě nebo třeba 
morseovku. Jezdili jsme na tábory na Potštejn, spali ve stanech a 



drželi různé bobříky. Z tábora mám také svou celoživotní 
přezdívku „Čajoun“. Nic jiného jsem totiž tenkrát nepil než čaj. 
Dneska ho už nemůžu ani vidět. Nejraději teď piju ananasovou 
šťávu. Když nám komunisti skauta zavřeli, tak to byl šok. Udělali 
místo toho „pionýra“. Tak tam mě nikdo nedostal. Za prvé jsem 
na to už byl starý a za druhé to bylo o ničem. Scházeli jsme se 
tajně. Časem se naše parta ze skauta začala scházet i 
s rodinama. Jednou skaut, navždy skaut. Po revoluci jsme skauta 
zase vzkřísili. Zájem byl veliký. Scházeli jsme se, dokud někdo 
z nás nezaklepal bačkorama.  
Měl jsem dobrou ženu, která toho se mnou hodně procestovala. 
Měli jsme bílou Škodu 120 a projezdili jsme celou republiku. 
Jednou jsme dostali přídělem letenky do Bulharska. Ani jsme se 
nestihli létání bát. Jeden den jsme se museli sbalit a druhý den se 
letělo. Bylo to tam moc krásné. My jsme byli takový dobrodruzi. 
No však naše seznámení taky začalo na pouti u kolotoče. Pak se 
s námi život už jen točil. Brzo jsme se vzali a měli dvě dcery. Jsem 
na ně pyšnej, ale i na vnoučata a teď i na pravnuka. Rodina mě 
chybí a nejvíc manželka Oluška. 
Můj život se smrsknul do jednoho pokoje a jedné postele. Jsem 
už takovej vetchej stařík. Rád se dívám na všechny sporty v TV. 
Rekreačně jsem dělal volejbal, plavání a atletiku. Jsem fanda 

dvorského hokeje, no ale ti asi v TV nebudou tak často      . 
 
 
 

děkujeme 

s radostí pro Vás připravily 
Andrea Kejzarová a Pavlína Fridrichová 

 


