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  Náš Domov 



Prosinec 
narozeniny budou slavit 

2.12.  Geislerová Božena  2.12.1922 99 let 

3.12.  Vtípilová Marie   3.12.1928 93 let 

4.12.  Bendová Zuzana   4.12.1930 91 let 

15.12.  Janeček Miloslav   15.12.1935 86 let 

19.12.  Zakouřilová Věra  19.12.1932 89 let 

20.12.  Hubená Milada   20.12.1924 97 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 prosinci slaví 

18.12.  Janeček Miloslav  
24.12.  Hájková Eva, MUDr.  
24.12.  Valešová Eva  

Státní svátky v prosinci 
24. 12.  Štědrý den 
25. 12.  1. svátek vánoční 
26. 12.  2. svátek vánoční     

Významné dny v prosinci 
1. 12.  Světový den AIDS 
2. 12.  Světový den počítačové gramotnosti 
2. 12.  Mezinárodní den boje za vymýcení otroctví 
3. 12.  Mezinárodní den zdravotně postižených 
5. 12.  Mezinárodní den dobrovolníků 
7. 12.  Mezinárodní den civilního letectva 
9. 12.  Mezinárodní den proti korupci 
10. 12.  Mezinárodní den lidských práv 
11. 12.  Světový den dětství 
11. 12.  Mezinárodní den hor 
11. 12.  Mezinárodní den solidarity s ženami a dětmi Afriky 
18. 12.  Mezinárodní den vystěhovalců 
20. 12.  Mezinárodní den lidské solidarity 
29. 12.  Mezinárodní den biologické rozmanitosti 

Co bude 
1.12. 10:00 Zpívání s kytarou 
2.12. 9:30 Zdobení cukroví 
3.12. 9:30 Mikulášská nadílka 
4.12. 9:45 Společenské dopoledne 
5.12. 9:45 2. adventní neděle 



   
6.12.  Individuální aktivita 
7.12. 10:00 Chytré hlavičky 
8.12. 10:00 Zpívání s kytarou 
9.12. 9:30 Skupinové čtení 
10.12. 9:30 Promítání filmu 
11.12. 9:45 Hudební dopoledne 
12.12. 9:45 3. adventní neděle 
   
13.12. 9:30 Dopolední klub 
14.12. 10:00 Chytré hlavičky 
15.12. 10:00 Zpívání s kytarou 
  13:30 Kavárnička 
16.12. 9:30 Skupinové čtení 
  14:30 Vánoční akce 
17.12. 9:30 Promítání filmu 
18.12. 9:30 Pohádkové dopoledne 
19.12. 9:45 4. adventní neděle 
   
20.12. 9:30 Skupinové čtení 
21.12. 10:00 Chytré hlavičky 
22.12. 9:30 Rozbalování dárků 
  11:30 Společný oběd 
23.12.  Individuální aktivita 
24.12.  Štědrý den 
25.12.  1. svátek vánoční 
26.12.  2. svátek vánoční 
   
27.12. 9:30 Skupinové čtení 
28.12. 10:00 Chytré hlavičky 
 9:30/13:30 Pečení/oslava narozenin - prosincoví oslavenci 
29.12. 10:00 Zpívání s kytarou 



  14:00 Film Karel - Kino 
30.12. 10:00 Vánoční ekumenická bohoslužba 
31.12. 9:30 Promítání filmu 

 
Pro zasmání 

 
 
 

  
 
 
 
 
 



 
Co bylo…  
Jaké by to byly 
Vánoce bez 
perníčků….  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Počkejte až to na jaře vykvete        

 Zavzpomínali jsme na ty, kteří nás opustili 
 
 
 
 
 



Opět jsme si užili v hojném počtu Vánoční dílničky, kde vznikla 
spousta krásných výtvorů. 
 

 
 

 

 
 



Jak vznikla…  
Kulma na vlasy 
 
Elektrická kulma na vlasy patří mezi nástroje, sloužící k úpravě 
vlasů, za pomoci tepla. Úprava probíhá formou namotávání 
kadeře na zahřátou část zařízení. Velikost a kvalitu loken určuje 
tvar a tloušťka pracovní části kulmy, povrch i konstrukce, svou 
roli hraje také její teplota, a použitá technika úpravy. Lokny 
(kadeře, prstýnky) lze dále tvarovat. 
Existují tři obecné druhy: kulmy, které se používají k vytváření 
kudrnatých vlasů, žehličky, ty se používají k narovnání vlasů, a 
krepovací žehličky (tzv. krepovačky), které se používají k 
vytváření celé plochy vln o požadované velikosti. 
 

Historie 
Historie úpravy vlasů je stará skoro jako lidstvo samo. Již v 
dávných dobách si např. v Africe domorodé ženy i muži 
upravovali, a dokonce nastavovali, vlasy. Používali k tomu 
přírodní materiály, žíně i zvířecí chlupy. Muži z některých kmenů 
si dodnes mažou na hlavu zvířecí trus a jíl, aby vlasy držely podle 
jejich představ. Pro starověké Egypťany byla úprava vlasů 
nedílnou součástí denní hygieny, ženy si vlasy splétaly do 
copánků, nebo je kadeřily za použití různých pomůcek. Římanky 
si natáčely vlasy na rozpálené kovové tyče, aby jim vlny dlouho 
vydržely.  Manželka císaře Claudia vymyslela vlasové tužidlo z 
včelího vosku, sádla a oleje z pryskyřice (dnes terpentýn). 
 
V roce 1882 použila Erica Feldman první zařízení (podobné tyči či 
silnému drátu) k úpravě vlasů, nicméně úprava nevydržela 
dlouho a vlasy se dost ničily. 



 
Kolem roku 1890 se francouzský kadeřník François Marcel 
Grateau (1852–1936) pokoušel upravovat vlasy železnými 
kleštěmi (skoro „kulmou“), které byly zahřívány přímo nad 
otevřeným ohněm. Otáčení touto „kulmou“, směrem nahoru, 
kombinoval s prací hřebenem, a vytvořil na vlasech tzv. Marcel 
Wave – Marcelovu vlnu. Tuto vlasovou úpravu posléze 
zpopularizovala herečka Jane Hadingová. Vytváření vln (v 
několika krocích) mělo přesný postup (návod byl vydán i knižně). 
Nevýhodou těchto kleští bylo obtížné udržování jejich správné 
provozní teploty – když nebyly dostatečně teplé, vlna nedržela, 
pří vysoké teplotě se vlasy spálily. Bylo nutné pracovat opatrně, 
před použitím na vlasech se teplota ondulačních kleští musela 
zkoušet na kusu papíru. Pokud papír shořel (začal doutnat, nebo 
měnil barvu na hnědou), kleště byly příliš horké. 

19. století 
V roce 1900 použila afroameričanka Madame C. J. Walker 
(1867–1919) také horká železa s hřebeny, ale jejich zuby byly 
širší. Používala je především k narovnávání vlasů (převážně 
americké černošské komunity). Svůj vynález kombinovala, pro 



větší výsledný efekt, s vlastními dobovými kosmetickými 
prostředky. 
 

20. století 
V roce 1909 se Američan Isaac K. Shero stal majitelem patentu 
na stylingový nástroj, který už byl podobný dnes používaným 
plochým vlasovým žehličkám. Skládal se ze dvou vyhřívaných, 
volných kovových desek, které byly samostatně stlačovány k 
sobě. Navrhl ho tak, aby horké desky byly hladké, a mohly 
klouzat po vlasech, čímž se snížilo riziko poškození vlasů (např. 
od hřebenových zubů). 
 
V roce 1912 spojila 
angličanka (ze 
Skotska) Jennifer 
Bell Schofield 
výsledky práce svých 
předchůdců, a 
nechala vyrobit 
zařízení, sestávající 
ze dvou, spolu již uprostřed spojených, vyhřívaných destiček 
(tyčí), čímž se nejvíce přiblížila dnešní podobě moderní kulmy. 
 
Způsob kadeření vlasů se v průběhu let zdokonaloval, ale 
významnější vynález přišel v roce 1945, kdy Francouz Eugene 
Schueller  použil tyče o různých průměrech. V roce 1960 vyvinul 
L'Oreal také polymerní lak na vlasy, který držel kadeře na 
požadovaném místě. 
 
V roce 1959 byla francouzskou kadeřnickou dvojicí – René 
Lelièvre (posléze založil firmu BaByliss Pro a Roger Lemoine, 
představena první elektrická kulma. Jejich verze byla vylepšením 



všeho předchozího, vlasy se již neničily, teplotu bylo možné 
regulovat, riziko popálení rukou či hlavy se minimalizovalo. 
 
Před elektrickými se používaly plynové ondulační kleště. V 
některých materiálech je jako vynálezce kulmy uváděn Hiramo 
Maxim (zemřel v roce 1916), nebo také afroameričanka Ada 
Harris (zemřela v roce 1927), která podala svůj patent v roce 
1895. 
 

Současnost 
 
V průběhu 20. století se kulmy a vlasové žehličky staly, díky práci 
mnoho stylistů a techniků, pohodlnějšími a mnohem 
bezpečnějšími. Denně se používají k vytváření vlasových vln a 

spirálových kadeří, hlavně-válce s největšími průměry se 
používají k vytváření tvaru a objemu celého účesu. 
 

 
 



Kdo to je?  
řešení z minulého 
čísla 
 

Nepodařený nedělní výlet a 
„Heduš“ z filmu „Ecce homo 
Homolka“ 
 
Helena Růžičková 
 
 
 
A dnes: 
Jedna z jejích nejznámějších 
rolí je „Zuzana“ po boku 
Oldřicha Nového ve filmu 
„Kristián“ 

 
 
 
 
 
 



Rozhovor s … 
Vánoční dotazník 
 

1. Dárek od Ježíška, na který si vzpomínám   
2. Tradiční večeře na Štědrý den u nás doma 
3. Naše zvyky  

 
p.Munzarová 
1. Pamatuji si, že jsem dostala panenku mrkačku s hnědýma 

vláskama ostříhanýma na mikádo a k ní šedotmavomodrý 
kačárek s okýnkama. 

2. Klasický salát, smažený kapr a hubník 
3. Holky házely botama zda půjdou z domu. Za každý měsíc 

v roce se rozbil 1 vlašský ořech zda má zdravé jádro. Půlení 
jablíček.       

 
p. Schejbal 
1. V 15 letech jsem dostal od babičky peněženku, byl jsem 

z toho mrzutý, protože byla hnědá a já chtěl černou. Po 
letech mě mé chování mrzelo, že jsem neprojevil větší 
radost. A když jsme měli s manželkou první společné vánoce, 
dostal jsem hnědou koženou bundu, kterou jsem pak nosil 
na motorku. 

2. Bramborový salát, ryba, klobása. Babička dělala výborný 
spařovaný buchtičky se sirobem. 

3. Lili jsme olovo, dělali jsme čokoládu do formiček.   
 

    p.Majzlíková 
1. Zlatou soupravu náušnic a řetízek od maminky. Nikdy jsem 

si nepřála oblečení, protože jsem měla absolutně jiný vkus.  
2. Hovězí knedlíčkovou polévku, salát, řízek. 



3. Pouštěli jsme lodičky ze skořápek od ořechů. 
 
p. Feňová 
1. Největší radost jsem měla z knížek, hlavně pohádkových od 

Boženy Němcové. 
2. Silný vývar ze slepice, salát, řízek. 
3.  Krájeli jsme jablka. A jednou náš pes skácel vánoční 

stromeček dřív, než byl Ježíšek. Všechny ozdoby rozbité a ten 
nepořádek.  

 
p. Cucla 
1. Jednou jsem dostal lyže, a to jsem radostí vyskakoval, 

protože u nás na Vysočině bylo vždy plno sněhu a kdo měl 
lyže, byl král. 

2. Salát, kapr, rybí polévka, kynuté buchty. 
3. Skořápky od ořechů se svíčkama jsme pouštěli každý rok, a 

když nám klukům bylo 7-8 let, tak jsme se honili a shodili 
stromeček. 

 
p. Goldšmídová 
1. Bylo nás pět dětí a peněz nebylo nazbyt, proto jsme 

dostávali všechny stejným dílem od maminky pečené 
perníkové čerty a Mikuláše. 

2.  Hrachová polévka, pečená husa, která se jedla za studena 
s chlebem a okurkou. Výborné oplatky s medem, štrůdl. 

3. Krájení jablíček. 
 
p. Podrazilová 
1. Nemůžu zapomenout na nádherné dřevěné hračky, které 

nám vyřezával tatínek. Byly dokonalé a hrály si s nima ještě 
moje děti. Sousedé věděli, že tatínek vyřezává, a tak mu 
schovávali dřevěné špulky od nití a různá dřívka. Špulky 



používal na kolečka k vozíkům ke kočárkům. Moc mě mrzí, 
že už mi žádná hračka nezůstala. 

2. Salát, řízek, vařil se sirob a v něm se máčel suchý chleba. 
3. Vše muselo být perfektně uklizeno, házelo se botou, krájení 

jablíček.  
p. Hlaváček 
1. Vzpomínám si, že jsem dostal hezký luk a šíp a střílel jsem do 

terče. 
2. Rybí polévka, kapr, salát, naučil jsem se vše od maminky a 

pak jsem vařil sám. 
3. Krájení jablek a pouštěli jsme skořápky se svíčkou. Když 

jsem bydlel v Liberci, na Štědrý den jsme měli tradici, že jsme 
šli pěšky na Ještěd. A když jsem bydlel v Praze, tak zase do 
Průhonic.     

 

Do Nového roku Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, 
radosti a spokojenosti a budeme se snažit k tomu 

přispět i my. 
 

děkujeme 

s radostí pro Vás připravily 
Andrea Kejzarová a Pavlína Fridrichová 

 

 


