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Náš Domov 



Říjen 
narozeniny budou slavit 

 
 
 

9.10.  Fňouk Miloš    9.10.1956 65 let 

10.10.  Hloušková Jaroslava  10.10.1933 88 let 

24.10.  Hájková Eva, MUDr.  24.10.1928 93 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 říjnu slaví 
 
 

3.10.  Andrejs Bohumil  
4.10.  Barták František  
5.10.  Pourová Eliška  
5.10.  Suchomelová Eliška  
8.10.  Kočlíková Věra  
8.10.  Svobodová Věra  
8.10.  Zakouřilová Věra  
 
  

Státní svátky v říjnu 
 

28. 10.  Den vzniku samostatného československého státu   

 
 

Významné dny v říjnu 
 

1. 10.  Mezinárodní den seniorů 
1. 10.  Mezinárodní den lékařů 
1. 10.  Světový den cyklistiky 
1. 10.  Světový den vegetariánství 
1. 10.  Mezinárodní den hudby 
2. 10.  Světový den hospodářských zvířat 
2. 10.  Mezinárodní den nenásilí 
4. 10.  Mezinárodní den zvířat 
5. 10.  Mezinárodní den úsměvu 
5. 10.  Světový den učitelů 
8. 10.  Mezinárodní den boje proti popáleninám 
9. 10.  Světový den pošty 



10. 10.  Světový den duševního zdraví 
10. 10.  Světový den zraku 
10. 10.  Světový den proti trestu smrti 
12. 10.  Světový den artritídy 
12. 10.  Začíná Světový týden kostí a kloubů 
13. 10.  Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof 
14. 10.  Světový den standardů 
15. 10.  Mezinárodní den bílé hole 
15. 10.  Světový den žen žijících na venkově 
16. 10.  Světový den výživy 
16. 10.  Světový den páteře 
17. 10.  Mezinárodní den proti 

chudobě 
17. 10.  Světový den úrazů 
20. 10.  Den stromů 
20. 10.  Světový den proti osteoporóze 
20. 10.  Mezinárodní den kuchařů 
24. 10.  Světový den Organizace spojených národů (OSN) 
31. 10.  Světový den spoření       

 
 

Co bude 
1.10.  Individuální aktivita 
 15:00 Den Seniorů 
2.10. 9:30 Kulturní dopoledne 
3.10. 9:45 Mše svatá 
   
4.10. 9:30 Skupinové čtení 
5.10. 10:00 Chytré hlavičky 
6.10. 10:00 Zpívání s kytarou 
7.10. 9:30 Bejvávalo 
8.10. 9:30 Bingo 



9.10. 9:30 Společenské dopoledne 
10.10. 9:45 Mše svatá 
   
11.10. 9:30 Skupinové čtení 
12.10. 10:00 Chytré hlavičky 
13.10. 10:00 Zpívání s kytarou 
  13:30 Kavárnička 
14.10. 10:00 Mše 
15.10. 9:30 Promítání filmu 
16.10. 9:30 Pohádkové odpoledne 
17.10. 9:45 Mše svatá 
   
18.10. 9:30 Skupinové čtení 
19.10. 10:00 Chytré hlavičky 
20.10. 10:00 Zpívání s kytarou 
21.10. 9:30 Bingo 
22.10. 9:30 Promítání filmu 
23.10. 9:30 Hudební dopoledne 
24.10. 9:45 Mše svatá 
   
25.10. 9:30 Skupinové čtení 
26.10. 10:00 Chytré hlavičky 
27.10. 10:00 Zpívání s kytarou 
  13:30 Kavárnička 
28.10. 10:00 Mše 
29.10.  Individuální aktivita 
30.10. 9:30 Herní dopoledne 
31.10. 9:45 Mše svatá      
 

 
 
 



Pro zasmání 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Co bylo…  

 
Hned první zářiový den 
jsme si vyrazili na 
Mostka na houby… 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
        … a ano hádáte dobře…byla                                                               
               smaženice… 
 
 
 



         
Příjemný výlet 
v cabrioletu 
s p.Hlaváčkem 

 
 
 
 
 
 

 
 
Dobrá 
večeře u 
Fleků 

 
 
 
 
 
 
 



 
Navštívili jsme 
Kuks… 

 
 
 
 
 

 
…výstavu ke 100 letům hokeje ve Dvoře Králové 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

…a nechybělo i naše 
tradiční a velmi 

oblíbené BINGO 😊 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Jak vznikl…  
Kufr 
Kufry v pravěku 
 
Kufry tak jak je známe v současnosti, nejsou nic samozřejmého. 
Lidé však cestují od pradávna. Vše začalo v dobách sběračů na 
přelomu věku v oblasti Mezopotámie, kde se toulali širými 
pláněmi potomci člověka neandrtálského. Byli to lidé tzv. kultury 
sběračů. Tito používali k cestovaní a přesunu nejčastěji vlastní 

nohy. Již v té době vznikali 
předchůdci prvních kufrů. 
Jak dokázal prof. Ignác 
Přeslička byly tyhle první 
kufry i z dnešního pohledu 
mimořádně kvalitní. 
Jednalo se o kožené 
kufrovité torby, které se 
nosily pouze na jednom 

rameni. Hlavním materiálem pak byla kůže lovených zvířat. 
Obvykle se jednalo o vysokou zvěř, jejíž kůže šla snadno vyčinit.  
 
První kufry pak byly šité 
konopnou nití za pomocí 
kostěné jehly. Dekorování pak 
probíhalo většinou opalováním 
kůže či pomoci tzv. “hlinky”. 
Tvarem zavazadla připomínala 
dnešní pánské tašky přes 
rameno jaké jsou v nabídce např. firem Vogart , Gladiátor nebo 
Troop London. K zapínaní pak sloužily kostěné doplňky. Prof. 
Přeslička následně pomocí karbonové analýzy dokázal, že 



zavazadla sloužila majitelům klidně i deset a více let. Tradičním 
obsahem těchto předchůdců kufrů pak bylo zejména jídlo (ovoce 
a sušené maso) a také věci nezbytné pro cestovaní či obranu na 
cestách.  
 
Středověk a kufry 
 
Středověk byl dalším milníkem při 
vývoji kufrů. Souvisí to zejména s 
vynálezem kola. Jakmile začaly jezdit 
první povozy, změnil se způsob 
uvažování nad kufrem jako užitkovým předmětem. 
 
Došlo zejména na tyhle změny v konstrukci kufrů: 
 
   - zvětšil se objem kufru 
   - vzrostly požadavky na 
zabezpečení (první pokusy o známky) 
   - jako materiál se začalo objevovat 
také dřevo 
   - díky vynálezu kovu, vznikly také 
první panty (které mimochodem do 
současnosti nedoznaly mnoho změn) 
 
V této době došlo též k větší diferenciaci zavazadel a kufrů. Typ 
přenosného 
zavazadla přes 
rameno, zůstává 
dále hojně 
rozšířený, ale výše 
popsané důvody 
daly vzniknout 



novým typům které jsou z dnešního pohledu označovány jako 
truhly. Tento tvar kufrů se mimo jiné dochoval až do 19 století 
kdy sloužil nejen při cestování, ale také k uchovávaní věcí v 
domácnosti. Za zmínku stojí fakt, že dle movitosti majitele se 
tyto kufry lišily v použitém dřevu a kovu na kování. Jako 
extrémně odolné dřevo se ukázal exotický mahagon a kovy se 
používaly od prostého železa, pres nerezivějící kovy, po vzácné 
kovy jako zlato nebo stříbro.  
 
Novověk a zavazadla  
 
Od novověku po 
současnost, se 
začíná psát historie 
kufrů tak jak ji 
známe dnes. 
Rozmach osobního 
cestovaní a rozvoj 
průmyslových technologií sebou přinesl i důrazný požadavek na 
malé přenosné zavazadlo. Tento požadavek spolu s faktem, že 
cestování postupně přestávalo být výsadou bohatých vrstev 
anebo obživy dal vzniknout kufrům v podobě v jaké si ji 
pamatujeme ještě dnes. Skořepiny těchto kufrů byly tvořeny 
lehkým dřevem anebo lisovaným papírem. Skelet měl tzv. žebra 
tvořena dřevěným rámem. Horní vrstva byla buďto tvrzena 
několika vrstvami laku anebo kůží. Nové možnosti zpracování 
železa, zejména pak vynález tažení kovu přinesl výrazné 
odlehčení nových kufrů. 

 



Kdo to je?  
řešení z minulého čísla 
Jedna z jeho největších rolí byla 
postava Spytihněva ve filmu 
Hostinec u kamenného stolu 

Rudolf Hrušínský  
 
A dnes:  
Jeho nejznámější rolí, byla postava 

cirkusového klauna 
Cibulky z českého 
filmu Šest medvědů 
s Cibulkou. 

 
 
 

  



Rozhovor s … 
Paní Helenou Feňovou 
 
Narodila jsem se 9.5.1937 ve 
Svidníku na Slovensku. Tam 
jsem bydlela do svého jednoho 
roku života u babičky. Takže na 
Slovensko nemám žádné 
vzpomínky. 
Mezitím moji rodiče koupili 
malé hospodářství v Čechách 
v obci Vítězná – Kocléřov. Než 
stavení sehnali, bydleli jsme u 
Hradce.  Pak si mě ze Slovenska 
přivezli a za 18 měsíců se mi 
narodil bratr. Otec pracoval na 
svém hospodářství a matka mu 
pomáhala a starala se o domácnost. 
Měli jsme krávy, slepice, králíky a taky pracovního koně „Karla“. 
Toho jsem vůbec neměla ráda. Jednou, když jsem mu kydala, tak 
hodil hnátou a já na poslední chvíli uskočila, jinak by mě přerazil 
nohy. Proto mi vůbec nebylo líto, když ho prodali. Zbytek zvířat 
se musel odevzdat do zakládajících se JZD. Zůstalo pár slepic a 
chlupatý pejsek „Kubík“. 
Do školy jsem chodila v Kocléřově. Hrály jsme si s holkama 
hlavně venku. Měla jsem taky vlasatou panenku. Kočárek jsem 
na ni bohužel neměla. To byl dřív přepych. 
Do své první práce jsem nastoupila do Tiby. Pak jsem pracovala 
Ricu v Kocléřově. Tam jsem sice byla jen pár let, ale byla to hezká 
práce. Byla tam dobrá parta. Bylo to kousek od baráku a někdy 
mě pes Kubík doprovázel až k fabrice. 



Na zábavě v Záboří jsem se seznámila s Janem. Nejprve jsme 
spolu tancovali, pak chodili, a nakonec jsme se vzali. To mě bylo 
19 let. Svatbu jsme měli na výboře v Kocléřově a pak i v místním 
kostele. Měla jsem bílé dlouhé šaty a v ruce kaly.  
Bylo štěstí, že můj muž byl zedník. Vše dokázal opravit. Nejprve 
jsme bydleli v obecním bytě v Kocbeři. Tam se nám narodily dvě 
děti. Syn Milan a dcera Jana. Bohužel těsně před důchodem jsme 
se museli z obecního bytu vystěhovat. Koupili jsme tedy 
v Kocbeři domek. Bylo tam hodně práce. Museli jsme udělat 
novou vodu, topení, elektriku. Už bych to nechtěla zažít. Ale vše 
jsme zvládli. Manžel na tom nebyl zdravotně moc dobře, ale 
všechny práce na domě zvládl. Žili jsme si pro sebe a náš domek. 
Měli jsme pár králíků a zahrádku. Moc ráda jsem pěstovala 
kytky, nejraději jsem měla takové ty, co se podobaly gerberám. 
Náš domek stojí dodnes. Otázka je, kdo v něm bude bydlet, 
protože já už bohužel ne. Sama jsem to už nezvládala. Hlavně 
v zimě. Topení na uhlí, tak to bych už nezvládla. Uhlí nanosit, 
pak zase vynosit popel. Proto jsem ráda, že jsem tady v DD. Než 
jsem šla sem, tak jsem měla dvě kočky. Jednu jsem musela už 
před časem nechat uspat, protože byla nemocná. Ta druhá 
vypadala dobře i přesto, že jí bylo asi 20 let. Ale po mém 
odchodu začala chřadnout a už umřela. Tenkrát před 18ti lety 
mě je dala známá, která se rozvedla a neměla ty kočky kam dát. 
A tak si u nás „Figarka“ a „Míca“ dobře žily. 
Ráda jsem zahradničila nebo šila. Ale ne nějakou garderobu. Jen 
tak, malé věci. S mužem jsme jezdili na Máchovo jezero pod 
stan. Koupili jsme si nové zelené „embéčko“. To bylo slávy, měli 
jsme z něj velkou radost. Muž měl vždycky obavy, aby se do něj 
nenastupovalo ve špinavých botech. Dnes má auto už každý, ale 
dříve to tak nebylo. 
Do důchodu jsem šla v 54 letech. Muž byl o 4 roky starší. Když 
jsme nebudovali, tak jsme jezdili na výlety. Ráda jsem se 



koupala. V Tibě v Kocbeři jsem pracovala od svatby až do 
důchodu. Moc se mě tam líbilo. Víte, už bych nechtěla být mladá 
a znovu chodit do práce. Dřív v práci byla sranda, drželi jsme 
spolu a chodili po tancovačkách. Dnes každý kouká jen nahrabat 
peníze. A v práci se tak vyčerpá, že už nemá čas a chuť jít si 
s pracovní partou posedět. Taky se zvedly vysoko pracovní 
normy. Dřív drželi lidi tak nějak víc dohromady.  
Tady v DD si zatím zvykám. Hlavně si přeji, aby byli doma všichni 
zdraví. 
 
 
 
 

děkujeme 

s radostí pro Vás připravily 
Andrea Kejzarová a Pavlína Fridrichová 

 


