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  Náš Domov 



Květen 
narozeniny budou slavit 

 

3.5.   Martínková Marcela  3.5.1958 63 let 

6.5.   Prádlerová Jana   6.5.1944 77 let 

10.5.  Drápalíková Božena  10.5.1939 82 let 

13.5.  Blažej Josef    13.5.1926 95 let 

14.5.  Hodál Ján    14.5.1949 72 let 

19.5.  Ondračka Kamil   19.5.1944 77 let 

20.5.  Medlíková Anna   20.5.1918 103 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 květnu slaví 
23.5.  Charvát Vladimír  
24.5.  Prádlerová Jana  
  

Státní svátky v dubnu 
1. 5.  Svátek práce 
8. 5.  Den vítězství    
       

Významné dny v dubnu 
1. 5.  Svátek práce 
3. 5.  Mezinárodní den svobody 

tisku 
3. 5.  Den slunce 
4. 5.  Den hasičů 
5. 5.  Mezinárodní den porodních 

asistentek 
5. 5.  Den Evropy 
8. 5.  Světový den Červeného kříže 
8. 5.  Vzpomínkový den na ty, kdo ztratili svůj život během 

druhé světové války 
9. 5.  Den Matek 
12. 5.  Mezinárodní den ošetřovatelek 
12. 5.  Mezinárodní den podpory nemocných s chronickým 

únavovým syndromem 
15. 5.  Mezinárodní den rodiny 
15. 5.  Světový den proti mozkové mrtvici 
16. 5.  Evropský den Slunce 
18. 5.  Mezinárodní den muzeí 
25. 5.  Ručníkový den 
25. 5.  Mezinárodní den ztracených dětí 
25. 5.  Den Afriky 
25. 5.  Mezinárodní den počítačů 



30. 5.  Svátek sousedů 
31. 5.  Světový den bez tabáku 
31. 5.  Den otevírání studánek 

 
Co bude 

2.5. 9:30 Mše svatá 
   
3.5. 9:30 Skupinové čtení 
4.5. 10:00 Chytré hlavičky 
5.5. 10:00 Zpívání s kytarou 
6.5. 10:00 Bohoslužba 
7.5. 9:30 Bejvávalo 
8.5. 9:30 Státní svátek - bez aktivit 
9.5. 9:30 Mše svatá 
   
10.5. 9:30 Dopolední klub 
11.5. 10:00 Chytré hlavičky 
12.5. 10:00 Zpívání s kytarou 
  13:30 Kavárnička 
13.5. 9:30 Individuální aktivita 
14.5. 9:30 Promítání filmu 
15.5. 9:30 Hudební dopoledne 
16.5. 9:30 Mše svatá 
   
17.5. 9:30 Čtení a vzpomínání 
18.5. 10:00 Chytré hlavičky 
19.5. 10:00 Zpívání s kytarou 
20.5. 10:00 Bohoslužba 
21.5. 10:00 Bejvávalo na zahradě 
22.5. 9:30 Tvořivé dopoledne 
23.5. 9:30 Mše svatá 
   



24.5. 9:30 Čtení a vzpomínání 
25.5. 10:00 Chytré hlavičky 
26.5. 10:00 Zpívání s kytarou 
  13:30 Kavárnička 
27.5. 9:30 Pečení na oslavu narozenin 
  13:30 Oslava narozenin 
28.5. 9:30 Promítání filmu  
29.5. 9:30 Výtvarné dopoledne 
30.5. 9:30 Promítání filmu  
   
31.5. 9:30 Skupinové čtení    
   
Co bylo…. 
 
Návštěva papouška 
senegalského Oskara, kterému 
se u vás velmi líbilo 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Výroba váziček 
 
 
 
 
 
 

 
Multimediální stolek 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Někdo kytky 
maluje, jiný zase 
sází a Terezka na 
stráži…  

 
 

 
Grafomotorické 
cvičení…….nebo prostě prima 
zábava  

 
 
 
 
 
 
 
 



Zdobení naší 
májky……… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

I my jsme se zúčastnili akce 
„Ukliďme Česko“ 

 
 
 
 
 
 
 
 



Pro zasmání 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Jak vznikla…  

kalkulačka 
Prvním mužem, který se vážně zabýval 
myšlenkou používat ke zjednodušení a 
zrychlení početních úkonů “počítací 
stroj” nebyl nikdo jiný než sám velký 
Leonardo da Vinci. Přišlo se na to však 
relativně nedávno, až v roce 1967, kdy 
byly nalezeny jeho dosud neznámé poznámky. Vinci v nich 
popisuje a kreslí mechanickou kalkulačku. To bylo někdy kolem 
roku 1500. Kalkulačka se sice nezachovala (byla-li vůbec 
vyrobena), ale podle popisu byly vyrobeny fungující vzorky. 
 
Další vynálezce kalkulačky se objevil až po více než 200 letech. 
Na rozdíl od Vinciho, jméno tohoto vynálezce není běžně známo. 
Byl to Keplerův přítel, německý matematik a astronom Wilhelm 
Schickard. Ve svém dopise Keplerovi z roku 1623 – nalezeném 
teprve v 50. letech 20. století se zmiňuje, že takový stroj zhotovil. 
V té době se však v matematickém světě šířila horká novinka: 
Napierovy logaritmy. John Napier je vynalezl roku 1614. 
Zjednodušeně řečeno, pomocí těchto logaritmů bylo možno 
převést násobení a dělení na sčítání a odečítání. To bylo velmi 
důležité, neboť všechny předešlé kalkulačky (i některé pozdější) 
uměly v podstatě pouze sčítat a odečítat.  
 
Následný vývoj posuvného pravítka však na dalších 200 let zcela 
“usnul”. A tak pokračoval vývoj “klasické” kalkulačky. Dalším 
mužem, který se podílel na jejím vývoji (dlouho se mělo za to, že 
byl tím prvním), byl známý francouzský matematik, fyzik a 
teolog Blaise Pascal. Mladý Pascal – bylo mu tehdy 17 let – se 
snažil ulehčit svému otci zdlouhavé sčítání sloupců čísel a tak se 



pustil do vymýšlení kalkulačky. Po 3 letech, roku 1642, byla 
kalkulačka na světě. V dalších letech vyrobil ještě 50 dalších 
kusů. 
 
První kalkulačku, 
která byl a 
vyráběna ve velkém 
množství, vynalezl 
Francouz Thomas 
de Colmar až roku 
1820. Jeho 
konstrukce byla založena na tzv. krokovacím bubínku a v různých 
modifikacích se vyráběla až do roku 1920.  
 
Roku 1885 se objevuje nová generace kalkulaček od švédského 
vynálezce žijícího v Rusku, Willigodta T. Odhnera. Tato 
konstrukce (patentovaná už v roce 1878) místo bubínku používá 
ozubení jehlové kolo. Výrobu 
převzalo množství továren a 
kalkulačka se vyráběla až do 70. let 
20. století (možná i déle). Kolem 
roku 1900 se objevily první 
mechanické kalkulačky na 
elektrický pohon, rozšířily se však 
až ve 40. letech 20. století. Přesto 
se kalkulačky na ruční pohon stále 
ještě používaly, protože byly lehčí, 
tišší, menší a hlavně levnější. 
Revoluce ve vývoji kalkulaček začala v 60. letech 20. století a 
souvisela s rychlým rozvojem elektroniky. 
 



První elektronické kalkulačky byly elektronkové a byly ve stolním 
provedení. Jejich velikost i cena byly úctyhodné. Vývoj 
elektronických kalkulaček začal přibližně kolem roku 1950 a 
první, která se objevila na trhu v roce 1960 byla kalkulačka s 
poetickým ženským jménem “Anita” (ve skutečnosti byl tento 
název odvozen z počátečních písmen anglického “Nová inspirace 
k aritmetice”). Kalkulačka měla velkou klávesnici a 
dvanáctimístný displej. 
V roce 1964 se objevily první celotranzistorové kalkulačky. 
Jedinou elektronkou tam byla “televizní” obrazovka, která 
fungovala jako čtyřřádkový displej. Její cena byla srovnatelná s 
cenou automobilu, a tak mohlo v některých rodinách být slyšet 
větu: “Miláčku, koupíme si auto nebo kalkulačku?” 
V roce 1965 začal vývoj na kapesních kalkulačkách. První 
přenosné (ještě ne kapesní) bateriové kalkulačky se zeleným 
displejem (používá se v některých aplikacích dodnes) se objevily 
roku 1969 a první skutečně kapesní o rok později. Na trh s nimi 
přišlo hned několik firem najednou. Tyto kalkulačky již také 
užívaly “klasický” displej z červeně 
svítivých LED. 
V roce 1971 se objevuje první stolní 
kalkulačka s mikroprocesorem a o rok 
později první kalkulačky s více funkcemi, 
tzv. vědecké. V téže době vstoupilo na trh 
mnoho nových společností, a tak ceny 
kalkulaček rapidně klesly. V té době se 
také objevují první dislpeje z tekutých 
krystalů, zatím ještě “stříbrné”. 
V roce 1975 se cena běžných kapesních 
kalkulaček natolik snížila, že mnoho 
firem muselo opustit trh. 



Roku 1976 se objevují tekuté krystaly s černými číslicemi, tak, jak 
je známe dnes a téměř vytlačují ostatní typy displejů, především 
vzhledem k nízké spotřebě při vyhovující velikosti a kontrastu. 
Pak už nic nebránilo tomu, aby kalkulačky mohly být napájeny 
solárními články.      
Rozhovor s … 
panem Kamilem Ondračkou  
 
Narodil jsem se 19.5.1944 v Praze na 
Smíchově. Matka byla v domácnosti, 
protože jsme byly tři děti. Otec pracoval 
celý život jako účetní. 
Z důvodu osídlování pohraničí se rodiče odstěhovali do Trutnova. 
Měli jsme tam přiřazený domek se zahrádkou, který rodiče 
nakonec odkoupili. Domek zůstal v naší rodině dodnes. Mám ho 
napůl se svou sestrou. Měli jsme drobné zvířectvo a různé psy.  
Do školy jsem chodil v Trutnově. Byl jsem na jedenáctiletce 
s maturitou. Můj otec mě poslal na vysokou dopravní do Žiliny. 
Na Slovensku se mě nelíbilo a tak jsem toho po třech semestrech 
nechal. Udělal jsem si kurz vlakového výpravčího. Moje první 
vlaková stanice byla v Pilníkově. Po čase jsem pracoval jako 
poštovní úředník. 
Mezi moje koníčky můžu zařadit fotbal, ale hlavně les. Tam jsem 
byl od jara do podzimu. Na houby a borůvky jsem chodil na hory. 
Jako kluci jsme objížděli celý okres. Náš cíl byl, fandit našemu 
trutnovskému fotbalu. Kde byli naši, byli jsme i my, za každého 
počasí.  
Na černo jsem také jezdil na motorce. Mám totiž řidičák jen na 
auto. Kdybych mohl chodit, rád bych si zopakoval nějaký dálkový 
pochod. 



Dalo by se říct, že mám tři děti. Dvě své z prvního manželství a 
jednoho syna jsem vyženil v druhém vztahu. 
S druhou manželkou jsme rádi jezdili k moři. Ať to bylo 
Chorvatsko, Španělsko nebo Černá Hora. Rád jsem ochutnával 
jejich jídla. Moře jsem si vždy užíval, přestože neumím plavat. 
Udělám tak tři tempa a jdu ke dnu. Mé plavání vždy vypadalo 
jako pokus o sebevraždu. 
 K moři jsem po tragické události už nikdy nejel. V roce 2002 
jsme byli se ženou v Chorvatsku. Bydleli jsme ve stanovém 
kempu. Jednoho dne se tam mojí ženě udělalo spatně. Byl jsem 
zoufalý, běhal jsem po pláži a hledal doktora. Nakonec nás 
někdo odvezl do nemocnice, která byla 15 km daleko. Žena mě 
tam nakonec zemřela na infarkt. Byl to tragický konec dovolené 
a mě to obrátilo život na ruby. 
Čas běžel a já musel jít dál. Abych toho neměl málo, dostal jsem 
cukrovku a přišel o prsty na noze. Taky mě dávali do nohy novou 
žílu. Přesto jsem se nevzdal a začal chodit o holi.  
Jednoho dne si tak říkám, dám si chleba a půjdu spát. No, ten 
chleba jsem nestihnul ani dojíst a klepla mě pepka. Doplazil jsem 
se do křesla a dál to nešlo. Tak si říkám: “No Kamile, nedá se nic 
dělat, budeš muset spát v sedě“. Ráno jsem se skácel znova, ale 
to už mě našel švagr. 
Z nemocnice jsem šel do Hostinného, pak Vividus a nyní jsem 
tady v DD. 
Přesto se nevzdávám a stéle si přeji postavit se nohy. Mám 
radost ze všech svých dětí a čtyř vnoučat. Jo ještě jednou tak jít 
do lesa…….. 
 

děkujeme 

s radostí pro Vás připravily 
Andrea Kejzarová a Pavlína Fridrichová 


