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Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí 

 

 

DOMOVA DŮCHODCŮ 

Ústí nad Orlicí 

 

 11. číslo/ Listopad 2019

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 
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Měsíc říjen se překulil jako klubíčko vlny a máme tu listopad a 

s ním i nový Měsíčník. 

I když to zatím tak nevypadá, listopad bývá měsícem 

podzimních plískanic, větrů na strništích a prvních mrazíků. Ze 

stromů opadávají pestrobarevné listy, spadlá semena se 

zabydlují v zemi – připravují se na spánek.  Studená rána nás 

upozorňují na to, že se paní Zima pomalu hlásí o slovo.  

I přes podzimní sychravé počasí, které určitě nastane, si náladu 

nenecháme zkazit a můžeme se společně těšit na to, co nám 

listopad přinese.  

V tomto čísle se dočtete o škodlivosti tabáku, o prospěšnosti 

dýně, můžete potrénovat paměť a zamyslet se nad pravým 

významem štěstí.   

 

 

 

 

Pěkné počteníčko Vám za kolektiv autorů přejí Eva Plívová a 

Dana Matoušková 

Vaše sociální pracovnice 
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V pondělí 4. listopadu ve 13.30 hod. – přijďte si zazpívat 

oblíbené lidové písně se skupinou VIOLA.  

Ve středu 6. listopadu od 15 hod. – nám manželé Náhlíkovi 

povypráví o své cestě po AMERICE. Přijďte na jídelnu do 1. 

patra budovy B. 

Ve  středu 13. listopadu od 08.30 hod. – SPOLEČNÉ 

TVOŘENÍ S PRVŇÁČKY A DRUHÁKY ZE ZŠ Bratří 

Čapků. Přijďte společně s dětmi vyrobit šnečí ulitu 

nebývalých rozměrů  

Ve čtvrtek 21. listopadu od 13.30 hod. – 

SVATOMARTINSKÁ KAVÁRNIČKA.  Svátek svatého 

Martina oslavíme se sklenkou nového vína a svatomartinskými 

rohlíčky. 

Do pravidelných aktivit přidáváme: 

Malované zpívání s Renčou: 11. 11., 25. 11. – vždy od 14 hod. 

Muzikoterapii s Kájou: 5. 11., 19. 11. – vždy od 14 hod. 

Biblické hodinky: čtvrtek 7. a 21. 11. od 10 hod.; úterý 12. a 

26. 11. od 13 hod. 
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Listopad je jedenáctý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. 

Má 30 dní. Název je odvozen od padání listí, které je v 

tuto roční dobu ve středoevropských přírodních podmínkách 

typické. V římském kalendáři byl listopad devátým měsícem 

(proto se jmenuje v jiných jazycích november, 

podle novem = devět). V roce 153 př. n. l. byly přidány ještě 

další dva měsíce. V církevním kalendáři, podle toho, na který 

den připadá Štědrý den, advent začíná poslední neděli v 

listopadu nebo první neděli prosince. 

 Teplý říjen - studený listopad. 

 Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění. 

 Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři. 

 Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá. 

 Studený listopad - zelený leden. 

 Listopadové sněžení neškodí vůbec osení. 

 Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima. 

  Den Všech svatých je poslední, který léto zahání. 

 Nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci, přijde o svatém Martině 

se vší mocí. 

  Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí. 

  Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kalend%C3%A1%C5%99n%C3%AD_m%C4%9Bs%C3%ADc
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rok
http://cs.wikipedia.org/wiki/Den
http://cs.wikipedia.org/wiki/List
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ro%C4%8Dn%C3%AD_doba
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/153_p%C5%99._n._l.
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%ADrkevn%C3%AD_kalend%C3%A1%C5%99&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C4%9Bdr%C3%BD_den
http://cs.wikipedia.org/wiki/Advent
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ned%C4%9Ble
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prosinec
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Louka v lese s potokem. Úplně nahlas slyšíte bzučet vážky. 

Podobný klid panuje na vrcholcích hor, na prázdném břehu 

moře, v poušti. To jsou opuštěná místa v srdci. 

Vracíme se tam pro vzácné ticho v hlavě, která jinak praská 

povinnosti i touhou. Nejen tělesnou, ale i po naplněných snech. 

Jenže život není čekání na splněné sny. Život jsou dlouhé 

přestávky mezi sněním, prosté bytí při čekání na osud, který 

bychom si nejraději napsali sami. Jenže to nejde. 

Dovolte, abych se představil. Jmenuji se Karel Štěstí. Makám 

při tom vašem čekání na sny, a jen když jsem unavený, sednu 

si na vola. Mám rád zábavu, a tak si většinou přisednu tam, kde 

je veselo. Nejvíc mě rozčilujou lidi, co fňukají a lžou, že zrovna 

jim se štěstí vyhýbá, i když s nimi sedím u jednoho stolu. To si 

uraženě odsednu, ještě než se stihnu představit. Taky nechápu, 

proč někteří lidé říkají, že jsem 

menší nebo že je mě jen trochu. 

Karla Štěstí je přece pořád stejně, 

ať pomůže najít malé holčičce 

prstýnek v trávě, nebo jinému 

vyhrát miliony v loterii. Rád taky pomáhám lidem, aby se 
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navzájem potkali a milovali. Pak mě naštve, když mi to 

reklamujou a rozejdou se. Mám s tím v úřadě spoustu 

papírování. Ale znáte šéfy. Všechno chtějí mít pod kontrolou. 

Nezajímá je, že na to nejsem. Mě víc baví, když se něco děje. 

Jsem totiž dítě svobody a osudu. Moje máma se s tátou často 

hádala, takže mám po nich trochu toho temperamentu a 

nestálosti. A tak mi nevadí ti, co si umějí užívat života. Těšit se 

z jara nebo pevných dívčích prsou. Jako by se sama nabízela, 

aby je člověk pohladil. Stejně jako koťata, co se narodí v jarním 

rozpuku. 

Proto nesnáším lidi, kteří je v zavázaném pytli utopí v sudu 

s dešťovou vodou. Naopak miluju ty, co se dokážou dívat úplně 

unesení na západ slunce tak dlouho, dokud je nepřekvapí noc. 

To jim potom daruji ještě pohled na hvězdy. Taky mám rád 

blázny, děti a zamilované.  

Láska je jako život. Když začíná, něco se probouzí, a když 

končí, jako by v nás 

něco umíralo. Ale 

láska je jen loďka 

přívozu na řece. Kdo 

se bojí nastoupit, aby 

nemusel vystupovat, nikdy nepozná houpání ve vlnách ani 
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krásný smutek, že něco skončilo. Navíc nebude moci zamávat 

na druhý břeh a pozdravit život.  

A poděkovat. 

A vydat se znovu na cestu a brečet štěstím, 

že rozkvetly stromy. Navíc do takové krásy 

a takovou silou. Je to síla života, jež se 

nebojí konce. Se životem je to jako s láskou. 

Jak vystoupíte z loďky na druhém břehu, 

musíte určitě, pokud jste poutník, dojít 

k další řece. A na ní uvidíte loď. Houpe se ve vlnách. Čeká jen 

na vás. Je to vaše volba. 

Nezapomeňte. Jmenuji se Karel Štěstí a někdy pláču z krásy. 

Co nás dělá šťastnými 

 Udělat dobrý skutek. 

 První úsměv miminka. 

 Úspěch vlastních dění 

 Kytička od partnera jen 

tak. 

 Setkání s rodinou. 

 Návrat do kraje dětství. 

 Dobrá zpráva o 

čemkoliv. 

 

 Upřímná radost 

obdarovaného. 

 Slyšet svoji oblíbenou 

písničku. 

 Prohlížení starých 

fotek. 

 Nezávazně si popovídat. 
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Mezinárodní nekuřácký den se připisuje vždy na 3. čtvrtek v 

listopadu. Nekuřácký den by měl být osvětou pro kuřáky, že 

nejen sami sobě kazí zdraví, výpary z cigaret poškozují zdraví 

i nakuřáků tzv. pasivních kuřáků. Kteří trpí mnohdy víc jak 

kuřáci. V tento den se pořádá celá řada akcí upozorňujících na 

tuto problematiku, upozorňují zároveň na škodlivost kouření v 

přítomnosti dětí. 

Historie tabáku: Od indiánů k automatům 

Tabákové výrobky, 

dnes rozšířené po 

celém světě, nejsou tak 

úplně výdobytkem 

moderní doby. 

Kouření tabákových listů praktikovaly už staré indiánské 

kmeny, které je užívaly při svých rituálech.  

Jak se ale stalo, že dnes můžete krabičku cigaret bez problémů 

pořídit téměř na každém rohu? 
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Indiáni byli chytřejší 

Tabák představoval pro indiány doslova zázračnou rostlinu. 

Vedle uplatnění pro náboženské obřady byla oblíbena také pro 

své léčivé schopnosti a na tělo nanášena v podobě obkladů či 

pasty. V dnešní době jsou ale naopak všeobecně přijímány spíše 

zdraví škodlivé vlastnosti tabáku. S těmi si ale indiáni nemuseli 

až tak lámat hlavu. Kouření tabákových listů totiž prováděli 

pouze příležitostně, a navíc kouř nešlukovali. 

Objevil Ameriku i tabák 

Rozšíření tabáku do Evropy má na svědomí známý mořeplavec 

Kryštof Kolumbus, který byl na přelomu 15. a 16. století 

sledováním kouřících amerických indiánů přímo okouzlen. S 

rozvojem obchodu pak nic nebránilo tomu, aby se se zrádnými 

tabákovými listy setkali lidé po celém světě. 

Vězení nebo kastrace 

Téměř okamžitě se však vedle příznivců tabáku začaly po jeho 

rozšíření objevovat také skeptické hlasy, které užívání této 

rostliny v jakékoliv podobě odsuzovaly. Brzy bylo kouření v 

řadě zemí zakázáno, a to pod pohrůžkou nejrůznějších trestů. 

Vedle exkomunikace z církve hrozila hříšníkům také kastrace, 

uříznutí nosu, vězení, nebo dokonce trest smrti. 
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Automat na smrt 

Důležitým mezníkem 

je v historii tabáku 

konec 19. století, kdy byl poprvé zkonstruován stroj na výrobu 

cigaret. Ty začaly být produkovány v obrovské míře, čímž byla 

zahájena dodnes trvající epidemie kouření. Za podpory silné 

reklamní kampaně pak během následujících dvou desetiletí 

vzrostlo užívání cigaret šestinásobně. Neblahé zdravotní 

důsledky kouření, ačkoliv na ně bylo již delší dobu z více stran 

upozorňováno, přesvědčivě potvrdila až velká epidemiologická 

studie publikovaná v polovině minulého století. 

Za zmínku stojí i to, že formu moderní cigarety začali jako první 

používat žebráci v Seville. Prostě balili nasbírané kousky 

tabáku do papírku. Zlom v rozvoji epidemie kouření pak nastal 

na konci 19. století, kdy byly do ulic zavedeny automaty na 

cigarety. Tabák se tak stal přístupnějším. K rozšíření tabáku 

vedl i volný příděl cigaret vojákům v obou světových válkách. 

Spolu s masovým rozšířením kuřáckých návyků se začaly 

objevovat i negativní důsledky. Tím se kouření dostalo do 

popředí zájmu lékařů a v roce 1950 je publikován první 

odborný článek dávající tento zlozvyk do souvislosti s 

rakovinou plic. 



11 
 

 

 

Dýně je zdravou podzimní ingrediencí.  Je velmi výživná a 

navíc i nízkokalorická. Využití najde ve slané i sladké 

kuchyni. Pro získání co nejvíce zdravotních výhod z dýně 

byste ji však měli 

konzumovat především 

jako zeleninu, ne v 

dezertech. Dýně má tlustou 

vnější slupku, na které je 

přichycená dužina. Zvenčí je hladká s žebrováním, podobně 

jako stopka, která dýni spojuje se zbytkem listnaté rostliny. 

Uvnitř je dýně dutá – vnitřek vyplňují pouze slonovinová 

semínka pokrytá vláknitou dužinou. Nejčastěji se konzumuje 

dužina dýně. Jedlé jsou však také listy, semínka, vlákna kolem 

semínek a slupka. 

Nejběžnější jedlé druhy dýně 

Dýně je zpravidla kulatá a oranžová. Velikost, tvar i barva se 

však liší druh od druhu. Nejčastěji se u nás pěstuje dýně 

obecná, která může mít až několik desítek kilo. 
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Hokaido – nejoblíbenější druh 

dýně s nasládlou chutí a sytě 

oranžovou barvou. Konzumuje 

se i se slupkou. Dýně hokaido 

se hodí například na gril nebo 

do polévky. 

Muškátová dýně – může vyrůst až do hmotnosti 20 kilo. Má 

tmavězelenou barvu a sytěoranžovou dužinu. Slupka se loupe. 

Máslová dýně – má šedou až nažloutlou slupku, oranžovou 

dužinu a tvar hrušky. Chutí připomíná lískové oříšky. Máslová 

dýně tvarem připomíná hrušku. 

Špagetová dýně – má oproti ostatním druhům dýní protáhlý, 

oválný tvar. Slupka je 

žlutá a loupat se 

nemusí. Dužina zralé 

špagetové dýně vytváří 

špagetová vlákna, která 

mohou být 

plnohodnotnou náhradou těstovin. 

Dýně se pěstují jedlé i okrasné 
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Fakta o dýni  
Dýně jsou technicky vzato ovocem, ale z výživového hlediska je 

řadíme mezi zeleninu. Mají totiž nízký obsah sacharidů a nízký 

glykemický index, vykazují tedy i nízkou glykemickou nálož.  

 

Věděli jste, že … 

 Dýně je zimní příbuzná okurky a melounu. 

 Dýně pochází ze Severní Ameriky. Pěstuje se zde už déle 

než 5000 let. Dodnes tam patří mezi hlavní ingredienci dvou 

svátků – vykrajuje se na Halloween a na Den díkuvzdání se 

z ní pečou koláče. 

 Dýně rostou po celém světě – všude kromě Antarktidy. 

 Vysoký obsah betakarotenu 

dodává dýni zářivě oranžovou 

barvu. 

 Největší dýně vážila 911 kilo.  

Předpokládané účinky dýně 

Dýně je zdravé ovoce kvůli vysokému obsahu mikroživin, 

vlákniny a naopak nízkému obsahu sacharidů. Pro objektivní 

posouzení všech zdravotních benefitů chybí dostatek 

vědeckých výzkumů. Obsahuje však několik živin, u kterých 
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jejich účinky na zdraví již stanoveny byly. Pokud máte nějaké 

zdravotní potíže, vždy se poraďte se svým lékařem. 

 Dýně vám dodá pořádnou dávku betakarotenu, který je 

částečně přeměněn na vitamín A. Vitamín A je důležitý 

pro posilování střevní 

výstelky a pomáhá tak vašemu 

tělu v boji proti infekcím. 

 Vitamín A pomáhá také sítnici 

absorbovat světlo a udržovat 

ostrý zrak i za horších světelných podmínek, ničí zárodky 

bakterií a stará se o to, aby váš reprodukční systém 

fungoval správně. Pomáhá také zdraví srdce, plic, ledvin 

a dalších orgánů. 

 Vitamín A může snižovat riziko rakoviny plic nebo 

například prostaty. Studie ukazují, že vitamín A takto 

působí pouze, pokud je konzumován v jídle, nikoli jako 

doplněk stravy. 

 Dýně obsahuje spoustu vitamínů pomáhajících 

udržovat zdravý zrak i v pokročilém věku. 

 Vitamíny C, E, fosfát a železo obsažené v dýni mohou 

pomoci zvýšit imunitu. Lidé trpící nedostatkem vitamínu A 

mívají imunitní systém slabší. 
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 Vitamín C pomáhá produkci bílých krvinek a urychluje 

hojení. 

 Studie ukazují, že konzumace dýně může vést ke snížení 

rizika obezity a předčasného úmrtí. 

 Studie ukazují, že lidé s vyšším příjmem draslíku 

mívají nižší tlak a riziko mrtvice. 

 Studie ukazují, že draslík může být prevencí ledvinových 

kamenů a cukrovky typu 2. Může také 

zvyšovat minerální hustotu kostí a udržovat je zdravé. 

Chránit může i před ztrátou svalové hmoty. 

 Dýně může být prevencí zácpy i průjmu. 

Zdravotní a kosmetické využití dýně 
Dýně a hubnutí 

Přesto, že dýně obsahuje spoustu živin, je nízkokalorická. 

Protože obsahuje méně kalorií než 

například brambory a rýže, do 

hubnoucího jídelníčku patří. Dýně 

je navíc skvělým zdrojem 

vlákniny, což vám může pomoci 

zkrotit apetit. Dýně je lahodná a 

zdravá i na grilu. 
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Dýně a zdravá pokožka i vlasy 

Dýně může zlepšit stav vašich vlasů a pokožky. Vitamín A 

napomůže jejich výživě a růstu. Vitamín C podporuje tvorbu 

kolagenu, který se podílí na tvorbě struktury kůže a vlasů. 

Antioxidant beta karoten z dýně bojuje proti stárnutí pokožky. 

Pomáhá také se záněty a udržuje pokožku i celé vaše tělo 

klidnější a šťastnější. 

Nežádoucí účinky dýně 
Pro většinu zdravých dospělých je střídmá konzumace dýně 

bezpečná. Problémy však může způsobit v kombinaci s 

některými léky. Nadbytek draslíku v krvi může způsobit 

hyperkalémii (únava, křeče, slabost a dokonce i smrt) a 

předávkování vitamínem A (žloutenka, žloutnutí očí a kůže, 

problémy s játry a 

ledvinami, poškození 

jater, narušení vývoje a 

růstu u dětí). Dýně je 

mírně močopudná. 

Pokud jí sníte velké 

množství, vaše tělo bude možná močí vylučovat více vody a 

soli. 
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„Člověče, minulý týden jsem spadl z desetimetrového žebříku!“ 

„To si děláš srandu! A jsi v pohodě?“ 

„Ale jo, naštěstí jsem stál teprve na druhé příčce.“ 

Dcera: „Tati, věděl jsi, že holky jsou chytřejší než 

kluci?“ 

Otec: „Ne, tak to jsem nevěděl.“ 

Dcera: „Tak vidíš!“ 

Nedávná studia prokázala, že z 2.293.618.367 osob je 

94 % příliš líných, než aby si přečetli celé toto číslo. 

Chlapec rozbije vázu v domě bohatého strýce. Když to 

strýc zjistí, rozlítí se a dá se do křiku: „Víš, vůbec, jak stará 

ta váza byla? Byla ze 17. století!“ 

Chlapec si úlevně oddychne: „Uf, no ještěže nebyla nová!!“ 

Víte, co řekla známka obálce? 

„Drž se mě a já tě dostanu do světa!!!“ 
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Co které povolání znamená? 

 

1. Cajkář 

2. Jirchář 

3. Jílovník 

4. Kolšíř 

5. Profous 

6. Ohánečník 

7. Sanytrník 

8. Nunvář 

9. Dráteník 

10. Krumpléř 

11. Truplař 

12. Konvář 

13. Platnéř 

14. Pohodný 

15. Sekerník 

 

a) Muž rýžující zlato 

b) Tkadlec vyrábějící hrubou režnou 

látku 

c) Ras, který chytal potulující se 

zvířata a odstraňoval uhynulá zvířata 

d) Správce vězení v dřívější armádě 

e) Kovář tepající brnění 

f) Zvěrokleštic 

g) Topič v huti 

h) Cihlář 

i) Řemeslník vyrábějící cínové 

nádobí 

j) Tesař specializující se na výrobu 

dřevěných strojů a zařízení, především 

mlýnů a hamrů 

k) Člověk, který zpracovával kůže 

pomocí roztoku kamence 

l) Člověk, který vyráběl kuchyňské 

předměty z drátu, opravoval nádobí 

m) Řemeslník vyrábějící vějíře z peří 

n) Řemeslník vyrábějící střelný prach 

o) Vyráběl pohřební štíty a vyšívaná 

roucha 

 

Správné odpovědi:  

1b; 2k; 3a; 4g; 5d; 

6m; 7n; 8f; 9l; 10o; 

11h; 12i; 13e; 14c; 

15j. 
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2. 10. 2019 - ve věku 80 let zemřel krátce před půlnocí doma 

v kruhu své rodiny zpěvák Karel Gott. Rozloučení s Mistrem 

pro veřejnost se uskutečnilo ve velkém sálu paláce Žofín na 

Slovanském ostrově dne 11. 

10. 2019 od 8.00 hodin ráno 

do půlnoci. Rodina, vrcholní 

politici, přední čeští umělci a 

sportovci se se zesnulým 

zpěvákem rozloučili o den později v sobotu 12. 10. při zádušní 

mši v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském 

hradě. V lavicích svatostánku zasedla vdova po zpěvákovi 

Ivana a všechny čtyři jeho dcery, prezident Miloš Zeman nebo 

třeba hokejista Jaromír Jágr. 

6. 10. 2019 - Slovensko si připomnělo 75. výročí Karpatsko-

dukelské operace, která měla podpořit Slovenské národní 

povstání. Do protiněmecké ofenzivy se zapojili i Čechoslováci 

v rámci 1. československého armádního sboru pod vedením 

generála Ludvíka Svobody.  
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7. 10. 2019 - před 70 lety byla v sovětském okupačním pásmu 

Německa vyhlášena Německá demokratická republika (NDR), 

takzvané Východní Německo. Ustanovena byla krátce po 

vzniku Spolkové republiky Německo (SRN). Rozdělená 

Německa vydržela až do 3. října 1990, kdy NDR přestala 

existovat připojením k SRN. 

7. 10. 2019 – před 60 lety si někdejší Sovětský svaz v závodech 

o dobývání kosmu připsal nejedno prvenství. Jedním z nich 

byly i první snímky odvrácené strany Měsíce, o které se 7. 10. 

1959 postarala sonda Luna 3. 

13. 10. 2019 - na sedmnácti meteorologických stanicích 

panoval letní den, kdy teploty přesáhly 25 stupňů Celsia. 

Nejtepleji bylo v 

Neumětelech ve 

Středočeském kraji a 

jihočeském Husinci, kde 

shodně naměřili 26,4 stupně. 

Nové maximum si pro tento den zapsalo pražské Klementinum, 

kde padl rekord z roku 1791.  

14. 10. 2019 - vědci objevili 20 nových 

měsíců, jež obíhají Saturn, který je díky 

tomu planetou s nejvíce měsíci v naši 
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Sluneční soustavě.  Dosud měli odborníci za to, že s počtem 79 

měsíců jich má nejvíce Jupiter. S těmito nově objevenými jich 

však Saturn má o tři více. 

17. 10. 2019 - fotografická soutěž o nejlepší snímky divočiny 

Wildlife Photographer of 

the Year zveřejnila své 

vítěze. Vyhlásil je 

pořadatel soutěže, 

londýnské Muzeum 

přírodní historie. Absolutním vítězem se stala fotografie 

vyděšeného sviště, kterého loví liška.  

18. 10. 2019 -  zaměstnal hasiče, policisty a zdravotníky na 

Olomoucku beran, který utekl svému chovateli. Na útěku se 

postavil na 

železniční trať a 

odmítal se hnout. 

Projíždějící vlak  

směrem na Šternberk 

berana nevyplašil, 

naopak vlak musel zastavit. Když dorazil majitel berana, zvíře 

se dalo na několikakilometrový útěk po kolejích směrem na 

Bohuňovice.  
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18. 10. 2019 – se do historie zapsala „procházka“ vně orbitální 

Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) pro americké astronautky 

Christinu Kochovou a 

Jessicu Meirovou. Ty měly 

za úkol nahradit staniční 

regulátor napájení, který o 

víkendu vypověděl službu, 

a šlo o historicky první 

čistě ženský výstup do volného kosmického prostoru. 

28. 10. 2019 - Česko v pondělí oslavilo 101 let od založení 

republiky. Večer prezident předal na Hradě státní vyznamenání.  

Miloš Zeman ocenil celkem 42 osobností, mezi nimi například 

Václava Klause, Jaromíra Jágra, Jana A. Baťu (in memoriam), 

Jana Saudka, Emila 

Bočka (in 

memoriam) a další. 

Prezident pronesl 

hlavní projev 

neobvykle vsedě. 

Vysvětlil to bolestí nohou a omluvil se s tím, že doufá, že příští 

rok bude u proslovu opět stát. 
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