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  Náš Domov 



Leden 
narozeniny budou slavit 

12.1. Podrazil Josef   12.1.1931 91 let 

20.1. Procházková Slavěna  20.1.1925 97 let 

26.1. Goldšmídová Mária  26.1.1926 96 let 

28.1. Pleštil Jiří    28.1.1933 89 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 lednu slaví 
7.1.               Traspeová Vilma   
25.1.            Fňouk Miloš 

Státní svátky v lednu 
1. 1.  Den obnovy samostatného českého státu 
1. 1.  Nový rok      

Významné dny v lednu 
6. 1.  Tři Králové 
12. 1.  Světový den manželství 
27. 1.  Mezinárodní den památky 

obětí Holocaustu a 
předcházení zločinům 
proti lidskosti 

28. 1.  Mezinárodní den 
mobilizace proti jaderné válce 
28. 1.  Den ochrany osobních údajů 
31. 1.  Světový den pomoci malomocným      

 
Co bude 

6.1.  9:30 Bejvávalo 
7.1.  10:00 Tříkrálová sbírka - MŠ Roháčova 
8.1.  9:45 Společenské dopoledne 
9.1.  9:45 Mše svatá 
   
10.1. 9:30 Skupinové čtení 
11.1. 10:00 Chytré hlavičky 
12.1. 10:00 Zpívání s kytarou 
13.1. 9:30 Dopolední klub 
14.1. 9:30 Bingo 
15.1. 9:45 Pohádkové dopoledne 
16.1. 9:45 Mše svatá 
   



17.1. 9:30 Skupinové čtení 
18.1. 10:00 Chytré hlavičky 
19.1. 10:00 Zpívání s kytarou 
  13:30 Kavárnička 
20.1. 9:30 Bejvávalo 
21.1. 9:30 Promítání filmu  
22.1. 9:45 Hudební dopoledne 
23.1. 9:45 Mše svatá 
   
24.1. 9:30 Skupinové čtení 
25.1. 10:00 Chytré hlavičky 
26.1. 10:00 Zpívání s kytarou 
27.1. 9:30/13:30 Pečení/Slavení - lednoví oslavenci 
28.1. 9:30 Promítání filmu 
29.1. 9:45 Herní dopoledne 
30.1. 9:45 Mše svatá 
   

Pro zasmání 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Co bylo…  
Po roce k nám přišli čerti s andělem i Mikulášem 

 
 
 
 
 
 
 



 
….někdo zlobil 😊… 

 
 

…někdo ne 😊… 
 

 
Zavítal k nám p. Petr 
Tomeček se svojí opravdu 
„Čarovnou flétnou“ 

 
 
 
 
 



Jako vždy na konci roku se zaměstnanci sešli  i v „nepracovní 
atmosféře“ 

 
I letos si paní 
ředitelka osobně 
připila na zdraví do 
dalšího roku…..a pak 
jsme mi zaměstnanci 
mohli společně 
poobědvat s našimi 
uživateli… 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
…užili jsme si poslední letošní Bingo a už se moc těšíme na to 
další v příštím roce… 



 
…chytili jsme si rybu u 
Tesca… 

 
 
 
 

 
Jak vznikly…  
Sluneční brýle… 
Vraťme se zpátky do Říma, kde panovník Nero při sledování 
gladiátorských her používal pro ochranu před sluncem lesklý, 

zelený smaragd. 
 
Nejen v letních, 
horkých dnech lidem 
vadilo slunce. 
Eskymákům naopak 
vadil odraz světla, 
který byl způsobený 
sněhem. Vynalezli 
vychytávku, která byla 

řešením problému - přeříznutý kousek kůže s otvory. 
 
A sluneční brýle? Jedny z prvních brýlí byly vytvořeny mezi lety 
1268-1269 



Dámy, slyšely jste někdy o 
kouřovém plochém křemeni? 
Ten používali v roce 1430 
čínští soudci jako sluneční 
brýle. Ovšem, ač si myslíte, 
že křemen je chránil před 
sluncem, tak vás musíme 
vyvést z omylu. Tito lidé jej 
využívali především k tomu, 
aby zakryli svůj výraz v očích, působilo to tedy velmi tajemně a 
byli klidnější při rozhodování. 
 
Za první moderní sluneční brýle vděčíme Jamesovi Ayscoughovi, 
který přišel v polovině 18. století s jistým návrhem. Neřešitelným 
problémem bylo to, jak by měly brýle držet. Vynálezce Edward 
Scarlet vynalezl rámy, které budou brýlová skla nést a pěkně 

sednou. 
 
Rámy, které Edward vynalezl, 
vyráběl z kůže, kovu a kostí. 
Obroučky, na které jste 
zvyklé, ještě tenkrát nebyly. 
Místo toho byly stuhy z 
hedvábí, jenž se dávaly kolem 

uší. Později se jednalo o keramickou náhražku. 
 
Málokdo tenkrát věřil tomu, že tmavá skla, která jsou v brýlích, 
vás ochrání před sluncem. Mnoho lidí je tedy považovalo za 
ošklivou zdravotnickou pomůcku. Ve 20. letech 20. století nastal 
bum! Lidé začali nosit sluneční brýle i jako módní doplněk. 
 



Roku 1929 to odstartovalo. 
Velké módní šílenství. Brýle 
chtěl mít každý. 
V 19. století, konkrétně v 
roce 1930, požádal armádní 
letecký sbor firmu Bausch & 
Lomb o vytvoření slunečních 
brýlí, které by zamezily 
oslunění pilotů při jejich 
práci. Sluneční brýle se zelenými skly Aviator tak splnily účel 
(dnes v těchto šlépějích pokračuje značka Ray-Ban). 
Edwardovi Landovi vděčíme za polarizační filtr. Ten eliminuje 
veškerý odlesk. 
Tak jako to je se vším, i 
sluneční brýle se 
postupně vyvíjely. 
Začaly růst na 
popularitě a dnes je 
navrhují největší 
světové značky. 

 
Kdo to je? řešení 
z minulého čísla 
 

Nepodařený nedělní výlet a 
„Heduš“ z filmu „Ecce homo 
Homolka“ 
 

Helena Růžičková 



 
A dnes:  
 
p. Rozruch ve filmu „U pokladny 
stál“, starý mládenec Hadimrška 
nebo dvojník portorického krále  
Fernanda XXIII v „Lelíček ve 
službách Sherloka Holmese“ 

 
 
 
Rozhovor s … 
Paní Zigáčkovou 
 
Narodila jsem se  ve Žďáru nad Orlicí 
24.9.1928. Bratr Antonín je o dva roky 
starší než já. Matka pracovala u 
sedláka. Otec byl obuvník. Bydleli jsme 
v domu a měli malé hospodářství. 
S bratrem jsme se starali hlavně o 
stádo koz. Měli jsme slepice, pár králíků a malého pejska. 
Do školy jsem chodila ve Žďáře. Zemědělku jsem si udělala 
v Albrechticích nad Orlicí. V dětství jsem si hodně hrála 
s kamarádkama. Dostala jsem od tetičky krásnou panenku. 
Jednou jsme s holkama vzaly panenky, krásně jsme je oblékly a 
hrály si s nima na návsi. Byl tam zrovna nějaký sjezd a my se 
s nima schválně chlubily.  



Za války se nám naštěstí zle nevedlo. Jen si pamatuji na nálety 
v Pardubicích. Byl to tak děsivý rámus a na obloze blikala světla, 
a to se nedá zapomenout. 
Do první práce jsem nastoupila do zemědělství. V 19ti letech 
jsem se ocitla v Praze. Tam jsem nastoupila do Československé 
banky. Byla jsem taková úřednice, holka pro všechno. Před 
důchodem jsem pracovala jako hlídačka v Národní galerii. 
Hlídala jsem obrazy, a to se mi moc líbilo. Bylo pořád na co 
koukat. 
Mého budoucího muže bratr chodil s mají kamarádkou. No, a 
tak jsme se s Františkem potkali. Šli jsme spolu bydlet k jeho tetě 
do Holešovic. Ona byla bezdětná, a tak nám nechala svůj byt a 
dost nás rozmazlovala. Svatbu nám zařídila v restauraci. Byla 
tam spousta dobrého jídla. Na sobě jsem měla krásné dlouhé 
bílé šaty a závoj. Ženich mi koupil kaly. Kostel v Borohrádku byl 
krásně vyzdobený. Muž vystudoval průmyslovku v Litomyšli. Pak 
jsme byli spolu v Praze. Časem musel svoji práci opustit. Měl 
často na věci svůj názor, a proto skončil jako čistič oken. Ale měli 
jsme se dobře. Rádi jsme chodili do Stromovky, a také na 
Matějskou pouť. Ráda jsem se točila na kolotoči a jedla 
cukrovou vatu. Jezdili jsme spolu na podnikové rekreace. Jednou 
mě z banky poslali k Balatonu do hotelu. To bylo moc hezké. 
Měli jsme spolu dva kluky, Frantu a Jardu. Byli tak pěkní, že mi je 
v kočárku každý obdivoval. Já si jich hleděla a celý jsem si je 
obšila a opletla. Vedla jsem je i ke sportu, protože sama jsem 
byla členkou Sokola. Byla jsem i na sokolským sletu. 
Jednou mně manžel onemocněl na nohy. Nakonec jsem se o něj 
dokázala postarat. Po jeho smrti se zase o mě staral syn. Když 
odešel i on, vzal si mě druhý syn do Dvora Králové. Byla jsem 
nemocná, no a teď jsem ráda, že jsem tady v DD a syn mě často 
navštěvuje. Ještě bych tu nějaký čas chtěla být, abych si syna 
užila. 



Jednou bych si přála být tam, kde jsou moji rodiče a prarodiče. 
Na hezkém hřbitově, kam jsme často chodili, kde je hezký 
kostelíček. Chtěla bych být v Borohrádku. Ale na to mám ještě 
čas. Jen je škoda, že tak špatně slyším a nemůžu si s nikým 
pořádně popovídat. 
 
 
 

děkujeme 

s radostí pro Vás připravily 
Andrea Kejzarová a Pavlína Fridrichová 

 


