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Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí 

 

DOMOVA DŮCHODCŮ 

Ústí nad Orlicí 
 

 

 

1. číslo/ Leden 2020 

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 
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Máme tu nový rok 2020. Když se na toto číslo dívám, připadá 

mi magické. Tak uvidíme, jestli i celý rok bude tajemný a co 

nás v něm čeká. 

Ať Vám tento rok přinese mnoho krásných okamžiků, zdraví, 

štěstí, klidnou mysl, pohodu, lásku a radost. 

V tomto čísle si můžete přečíst, jaký bude rok 2020 podle 

čínského horoskopu, jaké události v tomto roce můžeme 

očekávat ve světě nebo třeba jaký význam má Nový rok. 

Nebude chybět ani ohlédnutí za posledním měsícem roku 2019 

a to jak ve fotografiích, tak prostřednictvím článku Zprávičky 

nejen z naší zemičky, které pro Vás pravidelně připravuje 

Romča Tipeltová. 

 

 

 

 

 

Krásné lednové dny a 

pěkné počteníčko  

Vám za kolektiv autorů přejí Eva Plívová a Dana Matoušková 

- Vaše sociální pracovnice 
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Hned na samém začátku Měsíčníku bychom Vám rády 

představily novou paní ředitelku našeho Domova, paní Mgr. 

Miluši Kopeckou. 

Paní ředitelka se narodila v Ústí nad Orlicí, ale žije v Hnátnici. 

Je vdaná a má 2 dospělé děti. V oblibě má cestování, turistiku, 

cyklistiku a lyžování.  

Vystudovala střední zdravotnickou školu a poté nastoupila do 

Nemocnice v Ústí nad Orlicí na oddělení ARO jako zdravotní 

sestřička. Několik let zde pracovala jako vrchní sestra. Při 

zaměstnání vystudovala VŠ na Lékařské fakultě Univerzity 

Karlovy v Praze. V letech 2001 až 2019 zastávala v nemocnici 

funkci náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči, 8 let 

pracovala současně jako manažerka kvality. Od 1. 1. 2020 byla 

Radou města jmenovaná ředitelkou našeho Domova, zeptaly 

jsme se jí proto, s jakými představami k nám do Domova 

přichází? 

„Bydlím v tomto regionu a mám ho ráda. Funkci ředitelky 

Domova vnímám jako další manažerskou výzvu. Přicházím 

s velkou chutí pracovat. Nyní se seznamuji s provozem. Záleží 

mi na tom, aby Domov dobře fungoval. Budu stavět na svých 
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zkušenostech. Za klíčové však považuji to, aby byli obyvatelé 

Domova a jejich lidská důstojnost vždy na prvním místě.“ 

 

Co byste nám o sobě ještě ráda řekla? 

„Patřím mezi pozitivně a kreativně naladěné lidi. Proto vítám 

všechny dobré nápady, kterým jsou dveře ředitelny vždy 

otevřené.“ 

 

„Ráda bych také všem obyvatelům a zaměstnancům popřála 

pevné zdraví a mnoho šťastných chvil v novém roce,  

Vaše ředitelka.“ 
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Kdysi v římských dobách začínal 

nový rok prvním březnem, dnem, 

kdy přebírali úřad konzulové. 

Již podle Juliánského kalendáře 

byl prvním dnem roku 1. leden. V 

církevní liturgii se ale zpočátku 1. leden nesvětil, počátkem 

roku byl advent. Teprve od 17. st. se prosazovalo sjednocování 

církevního a občanského počátku roku na 1. leden. 

V Čechách ten den dostávali kůroví zpěváci odměnu, hospodář 

obdarovával čeledíny a děvečky, rodiče děti. Farníci dávali 

výslužku svému faráři a přáli mu zdraví a Boží požehnání. 

Učitelé posílali vrchnosti a městským zástupcům tzv. minucí - 

malovaná a veršovaná přáníčka, na které bylo zvykem 

odpovídat finančním dárkem.  

V obcích chodila ulicemi koledující mládež. Nedělaly se 

nepříjemné práce - věřilo se, že co se bude dělat na Nový rok, 

to bude po celý rok, nesmělo se sušit prádlo, nesmělo se nic 

vynášet ani vymetat z místnosti. Chodili pekařští koledníci a 

peroutkami ometali za drobné pohoštění nebo odměnu prach, 

někde chodily na koledu i ženy v šátku s husím křídlem a s 
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hrnečkem kolomazi, kterou umazaly nepozorného hospodáře. 

Jako výslužku dostávaly pálenku a nějakou pochoutku. 

Většina těchto zvyků byla zapomenuta. Základem oslavy 

Nového roku dnes je setkání celé rodiny u bohatého oběda, kde 

by neměla chybět čočka nebo polévka s drobnou krupicí tzv. 

milionová (aby se člověka držely peníze), většinou se podává 

vepřové. Nepřípustný je zajíc či drůbež, aby štěstí neuteklo 

nebo neulétlo. Po obědě se rodina jde projít, navštěvují se 

výstavy, kulturní představení či přátelé. 

Před Novým rokem si jednotlivci, rodiny i firmy posílají 

blahopřejné novoročenky, s hezkým či vtipným obrázkem a s 

přáním zdraví a štěstí v nadcházejícím roce. Často se přání 

krásného prožití vánoc a novoročního blahopřání spojuje. Na 

novoročenkách někdy bývá francouzská zkratka P.F. (pour 

féliciter - pro štěstí). První novoročenku, vlastně omluvenku s 

obrázkem, poslal v r. 1827 hrabě Chotek, který pro své 

významné funkce nestačil odpovídat na stále se zvyšující 

množství blahopřání - novoročenek. 

Kdy se slaví Nový rok v ostatních zemích světa. Pravoslavný a 

řeckokatolický ritus dodržuje juliánský kalendář, podle něhož 

připadá Nový rok na 14. leden. 
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Počátkem islámského letopočtu je odchod proroka Mohameda 

z Mekky do Mediny v roce 622. Hurra Muharram, první den 

prvního islámského kalendářního měsíce, se počítá podle 

lunárního systému, a tak datum konce jednoho a počátku 

dalšího roku není přesně stanoveno a může se posouvat v 

průběhu celého roku. Ovšem ani islámský svět není jednotný a 

v Afganistánu a Iránu slaví podle perského kalendáře začátek 

slunečního roku 21. března. 

V Izraeli je začátek nového roku pohyblivý a spadá na první 

den měsíce Tišrí, tedy mezi 6. zářím a 5. říjnem. Roš hašanan 

se slaví dva dny a považuje se podle židovské tradice za čas, 

kdy se z Boží vůle rozhoduje o osudu každého člověka v příštím 

roce. 

V Číně a v některých dalších východoasijských zemích začíná 

nový lunární rok koncem ledna nebo v únoru. 

Thajci oslavují svůj trut (Nový rok) v březnu nebo v dubnu, 

jihoindičtí Tamilové při zimním slunovratu. Tibeťané v únoru. 

Pro Japonce jsou novoroční oslavy 1. až 3. ledna. V mnoha 

venkovských oblastech 

se však slavnosti konají 

mezi 20. lednem a 19. 

únorem. 
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POSLEDNÍ 

ARISTOKRATKA. Pojďte s námi do senior kina. Pro 

zájemce zajištěna doprava autem. 

POVÍDÁNÍ O KUBĚ. 

Spolu s paní Žáčkovou se podíváme do severního Karibiku, kde 

se mimo jiné také nachází tajuplný ostrov Kuba. Přijďte na 

jídelnu do 1. patra budovy B. 

ZIMNÍ 
KAVÁRNIČKA provoněná dobrým punčem, na jídelně 

v 1. patře budovy B. 

 

Pokračujeme také v pravidelných muzikoterapiích:  

Zpívání s Renčou: 6. a 20. 1. 2020 

Muzikoterapie s Kájou: 14. a 28. 2020 

Vždy od 14 hod. na tělocvičně ve 4. patře budovy B. 
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Nezapomeňte také na biblické hodinky: 

Úterý: 7., 21. od 13 hod. 

Čtvrtek: 16., 30. od 10 hod. 

Vždy ve společenské místnosti na 2. patře budovy B. 

Mše svatá
Každou sobotu od 14 hod. na tělocvičně ve 4. patře budovy B 

 

REHABILITACE 

Každé úterý od 8 hod. můžete také využívat skupinové cvičení  

Jsou tu pro Vás také masážní hodinky: 

Každý čtvrtek pro obyvatele budovy A 

Každý pátek pro obyvatele budovy B  

Vždy od 8 hod. na tělocvičně ve 4. patře budovy B.
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 V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda. 

 Na Tři krále o krok dále. 

 Lednový déšť z pecnu odkrajuje.  

 Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a bude 

úrodno. 

 Na Tři krále mnoho hvězd - urodí se hodně brambor. 

 Leden jasný, roček krásný. 

 Třpytí-li se hvězdy tu noc před Třemi králi, rodí se hojně 

bílí beránci. 

 Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší. 

 Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí. 

 Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste. 

 Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu. 

 Teplý leden, k nouzi krok jen jeden. 

 Když desátého ledna slunce svítí, budeme žita i vína 

hojnost míti. 
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1. BREXIT 

V lednu to propukne. Britský parlament definitivně schválí 

brexitovou dohodou a 31. ledna země vystoupí z Evropské unie. 

Následovat bude přechodné období, během něhož chce 

londýnská vláda se sedmadvacítkou vyjednat smlouvu o 

volném odchodu. Stihnout to chce do konce roku 2020, což 

mnoha politikům a expertům připadá nereálné. Vyloučit se tak 

stále nedá tzv. tvrdý brexit, kdy by se vzájemné obchodování 

řídilo nejspíš podle pravidel Světové obchodní organizace. 

2. PREZINDENTSKÉ VOLBY V USA 

Mezi nejdůležitější politické události ve světe, které čekáme 

v roce 2020, jsou zcela 

jistě americké 

prezidentské volby. 

Obhájí svoje místo 

v Bílém domě 

republikán Donald Trump? Nebo demokraté postaví do boje 

dostatečně silného kandidáta? 
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V úterý 3. listopadu si občané Spojených států amerických 

zvolí svého padesátého devátého prezidenta. Na jaře příštího 

roku se po primárních volbách Demokratické strany bude vědět, 

kdo vyzve dosavadního obyvatele Oválné pracovny Donalda 

Trumpa. Aktuálně svoji kandidaturu drží čtrnáct 

demokratických politiků a političek. Podle posledních 

průzkumů veřejného mínění by se do pětky potenciálních 

vyzyvatelů Donalda Trumpa dostali Joe Biden, Bernie Sanders, 

Elizabeth Warrenová, Pete Buttigieg a Michael Bloomberg. 

3. VELKÁ SPORTOVNÍ PODÍVANÁ 

Jednou z nejočekávanějších událostí tohoto roku jsou letní 

olympijské hry 2020 v Tokiu. Na 17denní 

svátek sportu se do Japonska upřou zraky 

celého světa mezi 24. červencem a  9. 

srpnem. V polovině června navíc začíná 

mistrovství Evropy ve fotbale. Bude se hrát celkem na 12 

evropských stadionech, nejblíž 

českému fanouškovi bude Allianz 

Arena v Mnichově nebo Puskás 

Aréna v Budapešti. Euro letos 

oslaví 60 let od historicky prvního turnaje, od té doby se hraje 

v čtyřleté periodicitě.  
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4. SVĚTOVÁ VÝSTAVA V DUBAJI 

Slavná světová výstava se poprvé v historii odehraje na 

Blízkém východě – 

konkrétně v Dubaji. 

Spojené arabské emiráty 

se zároveň stanou první 

arabskou zemí hostící 

World Expo. Půjde i o první takovou událost v celém regionu 

Mena&Sa, který zahrnuje Blízký východ, Afriku a jižní Asii – 

tedy oblasti, jejichž obyvatelé byli ještě ve 20. století 

předmětem světových výstav jako žijící exponáty v sektoru 

primátů. World Expo se koná každých několik let, periodicita 

není stálá, nicméně naposledy se výstava uskutečnila v roce 

2015 v Miláně a další bude až v roce 2025 v Ósace. Jednotlivé 

země včetně České republiky na ní ukazují světu svůj kulturní i 

technologický pokrok. V Dubaji začne 20. října a potrvá až do 

dubna 2021. Na svém 

webu láká například na 

ukázku křídel 

s motory, které umožní 

člověku lítat.  
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5. NOVÁ NEJVYŠŠÍ BUDOVA SVĚTA? 

Do světových událostí roku 2020 by se 

Spojené arabské emiráty mohly zapsat 

ještě minimálně jednou. Podle šéfa 

projektu s názvem Jeddah Economic 

City Mouniba Hammouda by měla 

v tomto roce vyrůst ve městě Džidda 

nová nejvyšší budova světa. Džidda 

Tower má mít 167 pater a výšku 

přibližně 1000 metrů. Současný 

nejvyšší mrakodrap Burdž Chalífa v Dubaji má 163 pater a měří 

823 metrů.  

6. DOBÝVÁNÍ MARSU 

Pokud se nic nepokazí, odstartují v roce 2020 hned čtyři 

vesmírné mise s cílem 

zkoumat rudou planetu. 

Mají je v plánu NASA, 

Čína, Esa ve spolupráci 

s Roskosmosem a 

Spojené arabské 

emiráty. Čína se pokusí o úspěšné přiblížení sondy i přistání 

vesmírného vozítka na planetě. NASA tentokrát vyšle na Mars 
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spolu s vozítkem i helikoptéru, jež se má stát prvním zařízením 

svého typu, které vzlétne mimo Zemi. Ruská vesmírná agentura 

Roskosmos vyšle k Marsu svou raketu s roverem Evropské 

vesmírné agentury, jehož úkolem má být napravit neúspěch 

z roku 2016 a úspěšně přistát. Spojené arabské emiráty spustí 

misi s názvem Naděje, v rámci níž pošlou k Marsu sondu, která 

má zkoumat atmosféru planety. Půjde o první sondu tohoto 

státu, která vycestuje mimo orbitu Země. 

7. NOVÁ AFRICKÁ METROPOLE BEZE JMÉNA 

V létě roku 2020 by se měl egyptský prezident Abd al-Fattáh 

as-Sísí s celou vládou přestěhovat do nového administrativního 

centra, oznámil to samotný úřad prezidenta v létě roku 2019. 

Město, které dosud nedostalo jméno, už se staví v poušti mezi 

Káhirou a Suezským 

průplavem. Stěhování 

vlády je součástí plánu 

první fáze osídlení 

města. To má být 

hotové někdy 

v polovině 20. let, kdy se má stát domovem zhruba sedmi 

milionů lidí. 
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8. ECO – MĚNA PATNÁCTI ZEMÍ 

Patnáct západoafrických zemí se v létě na summitu v nigerijské 

metropoli Abuja shodlo, že chce společnou měnu ECO. Už 

čtyřikrát odložený plán se posunul na rok 2020. Západoafrické 

země si od měny slibují konec finanční závislosti na bývalé 

kolonii Francii. Více než polovina z patnácti zemí v současnosti 

společnou měnu má, je jí ale frank CFA, který je pevně vázán 

na euro. 

9. NIKDO NEBUDE MUSET PRACOVAT A KAŽDÝ 

BUDE MÍT HELIKOPTÉRU 

Odchylky od plánované předpovědi se nějaké jistě objeví, 

budeme však doufat, že budou přesnější, než ty z roku 1951. 

Tehdy časopis Popular Mechanics předpovídal, že v roce 2020 

bude mít každá rodina minimálně jednu helikoptéru. Dokonce 

ještě v roce 1996 časopis Time 

přepodvídal, že v 21. století 

Američané nebudou muset pracovat. 

Stroje měly být podle eseje v roce 2020 

na tak vysoké úrovni, že zvládnou 

zajistit produkci i bez lidí. Průměrná 

americká rodina by si tak měla přijít až 

na 300 000 dolarů bez práce! 
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Rok 2020 je podle čínského horoskopu rokem kovové Krysy. 

Ta svou vládu začne 25. ledna 2020 a ukončí ji 11. února 2021. 

Rok Krysy je rokem hojnosti, přináší dobré příležitosti a 

vyhlídky. Tento rok je vhodný pro nahromadění bohatství. 

Nevyužívejte však náhodných příležitostí a nepodstupujte 

zbytečná rizika. Rok Krysy je ovládán chladem zimy a tmou 

noci. Tento rok však bývá šťastnější a nedochází v něm k 

velkým dramatickým událostem. Nicméně bude to rok peprný. 

Co čeká jednotlivá znamení podle čínského horoskopu? 

KRYSA (Rok narození: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 

1996, 2008)  

Lidé narození ve znamení Krysy jsou zpravidla spravedliví a 

poctiví. Umí se dokonale ovládat a mají kolem sebe spoustu 

přátel. Rádi se angažují a jsou nesobečtí. Jaký pro ně bude rok 

2020 pod jejich nadvládou? Tento rok je vhodný k chození do 

společnosti a k zábavě. Budete středem pozornosti a budete 

zářit. Kamenem úrazu může být přílišná ctižádostivost a je 

velice pravděpodobné, že prožijete finanční ránu. Tento cyklus 

vás má naučit, že lakota se nevyplácí. 



18 
 

BUVOL (Rok narození: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 

1997, 2009)  

Lidé narození v tomto čínském znamení jsou tvrdohlaví, 

umínění a lpí na zaběhnutých praktikách a konvencích. Buvol 

je v zásadě introvert, ale nikdy vás nezklame. V roce 2020 bude 

chtít svou sebedůvěrou přispět k obnovení pořádku. V pracovní 

oblasti bude dělat přesně to, co se od něj očekává. Ve svých 

podřízených vyvolá oddanost, ale pro svůj nedostatek taktu k 

jiným může vyvolat i neshody. Na Buvola pozor! Není to žádný 

uplakánek a spory řeší nejraději pěstmi.  

TYGR (Rok narození: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 

1998, 2010)  

Tygr symbolizuje moc, sílu a nezkrotnou vášeň. Je to bouřlivák, 

který si vynucuje úctu a respekt. Jeho životní energie jsou však 

povzbuzující. V roce Krysy můžete být roztěkaní a podléhat 

ukvapeným rozhodnutím. I když těžko potlačujete své emoce, 

v tomto roce bude doba výbuchů utnuta. Můžete zvolit otevřený 

odpor, ale tentokrát nebudete útočit hlava nehlava.  

ZAJÍC (Rok narození: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 

1999, 2011)  
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Zajíc nebo také Králík je v čínské mytologii označován za 

představitele dlouhověkosti. Jsou to šťastní lidé s vybranými 

způsoby. Snadno však podléhají svým náladám a někdy bývají 

zcela odtrženi od reality. V tomto roce se však změníte ve 

tvrdého hráče a prosadíte tak své podmínky. Nikdo před vámi 

nic neutají. Klasicky se budete vyhýbat domácím pracím a 

pečlivě zaregistrujete všechny své omyly.  

DRAK (Rok narození: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 

2000, 2012)  

Lidé narození ve znamení Draka jsou superpozitivní, výstřední 

a kladou na sebe i na ostatní vysoké nároky. Drak je skutečnou 

sopkou emocí a dělá vše velkoryse. Nyní ho čeká živý a rušný 

rok – vzrušující romantika, uskutečnění pracovních plánů. 

Peníze se budou hrnout proudem, ale jediné šlápnutí vedle 

může Drakovi udělat v rozpočtu velikou díru.  

HAD (Rok narození: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 

2001, 2013)  

Lidé narození v tomto znamení jsou záhadou čínského cyklu. 

Jsou to mystické osobnosti s vrozenou moudrostí. Hadi 

spoléhají sami na sebe a s ostatními příliš nekomunikují. V roce 

2020 bude Had příjemným společníkem a lidem kolem sebe 
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bude mazat med kolem úst. Také vás tito lidé mohou snadno 

obelstít a ženy v tomto znamení snadno svést. 

KŮŇ (Rok narození: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 

2002, 2014)  

Kůň je citlivý, hovorný a imponuje svou srdečností. Buduje si 

nezávislou kariéru a poměrně brzy opouští domov. 

Temperamentní Kůň se výstředně obléká a musí být tam, kde 

se něco děje. V roce 2020 ovlivňuje jeho povahu Krysa. Obě 

tato znamení umějí získávat peníze a dobře s nimi zacházet. 

Teď tomu nebude jinak.  

KOZA (Rok narození: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 

2003, 2015)  

Lidé narození ve znamení Kozy nebo také Ovce jsou ostýchaví, 

stydliví a mají smysl pro spravedlnost. Snadno podléhají 

pesimismu a Koza je známá svými soucitnými způsoby. Koza 

má tendenci hýčkat a špatně se jí pracuje pod tlakem. Jak to 

bude v roce Krysy? Jak Koza, tak Krysa jsou emocionálně 

založená znamení. Přítomnost Krysy způsobí, že Koza bude 

spolehlivější a méně náchylná zklamat v krizových situacích.  

OPICE (Rok narození: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 

2004, 2016)  
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Opice v sobě nese prvky inteligence, ale i prolhanosti a 

nepoctivosti. Dokáže improvizovat a podněcovat ostatní. 

Neustále něco zlepšuje. Má vrozený komplex nadřazenosti a 

nerada respektuje ostatní. V roce 2020 ji nic neodradí od toho, 

aby si náležitě okořenila život tím, co nabízí a ještě přitom 

pevně držela pokladnu.  

KOHOUT (Rok narození: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 

1993, 2005, 2017)  

Kohout má sklon k přílišné důvěřivosti a také k nesmyslným 

plánům. Z jeho despotického přístupu vzniká mnoho problémů. 

Má schopnost všechno komplikovat a dělat z komára velblouda. 

A jaký bude rok 2020? V tomto roce si budete užívat veselé 

společnosti, dobrého jídla a pití. Budete se i hádat, ale 

uhlazenějším a snesitelnějším způsobem.  

PES (Rok narození: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 

2006, 2018) 

 Lidé narození v tomto znamení jsou upřímní, inteligentní a 

mají smysl pro věrnost. Jsou také vášnivými zastánci práva a 

mají silný sex-appeal. Toto znamení dobře vychází s ostatními 

a není příliš náročné. V roce Krysy budete milující, ale příliš 
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štědří. Budete mít postranní finanční úmysly. I když 

moralizujete, použijete triky a úskoky. 

VEPŘ (Rok narození: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 

2007, 2019)  

Znamení Vepře je znamením otevřenosti, nezáludnosti, 

jednoduchosti až naivity. Vepř pod svou drsnou slupkou skrývá 

čiré zlato. Můžete se na něj spolehnout. Hledá všeobecnou 

harmonii a konflikty se objeví jen tehdy, pokud mu nic jiného 

nezbývá. V roce 2020 dodá Krysa Vepřům schopnost lépe 

investovat a přesněji hodnotit situace. Zmenšuje se 

pravděpodobnost, že zůstanete sami. Pečlivě si pěstujete 

přátele. 

 

 

 



23 
 

Staré a cizí délkové míry 

Pokuste se staré a cizí jednotky délky, uvedené v levé části pod 

číselným označením, správně přiřadit k jejich číselným 

hodnotám, uvedeným v pravé části pod písmenným označením. 

 

1. Palec (coul) 

2. Loket 

3. Yard 

4. Sáh 

5. Versta  

6. Námořní míle 

7. Zeměpisná míle 

8. Stopa 

9. Krok 

a. 7,42 km 

b. 1,896 m 

c. 2,54 cm 

d. 1,853 km 

e. 0,594 m 

f. 1,066 km 

g. 0,914 m 

h. 59 cm 

i. 30,48 cm 

Správné 

odpovědi: 

1c; 2e; 3g; 

4b; 5f; 6d; 

7a; 8i; 9h. 
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Honzíček zavolá maminku, aby jí ukázal, jakého udělal 

sněhuláka. „Je moc hezký, ale proč nemá 

nos? Dala jsem ti přece mrkev.“ „To je 

pravda, ale sněhuláci mrkev nejedí!“ 

 

Kurz lyžování se skládá ze tří částí. Za prvé – připnout si lyže, 

za druhé – spustit se po svahu, a za třetí – naučit se chodit o 

berlích. 

 

Říká paní učitelka: "Venku nám krásně sněží, co kdybychom 

začali s koulováním?"  "Ano, ano," volají všichni. "Dobrá ... k 

tabuli půjde Nováková."    

 

Žádosti policie, aby se kvůli padání sněhu řidiči zatím 

vyvarovali jízdy motorovými vozidly, vyslyšeli pouze 

zaměstnanci odklízecích firem. 

 

Jaký je rozdíl mezi silničářem a skautem? 

Skaut je vždy připraven!!! 
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5. 12. 2019 - Tři z pěti kriticky 

ohrožených nosorožců 

černých, kteří byli v červnu 

převezeni ze Safari Parku Dvůr 

Králové do národního parku 

Akagera ve středoafrické Rwandě, byli vypuštěni do volné 

přírody. Zbylé dva čeká tento krok v blízké budoucnosti.  

 

11. 12. 2019 - U řeckého ostrova 

Kefalonia v Jónském moři 

objevili archeologové zhruba 

2000 let starý vrak římské lodě 

s nákladem asi 6000 velmi zachovalých amfor. Zhruba 34 

metrů dlouhý vrak vědci našli pomocí sonaru u přístavu 

Fiskardo.  

 

12. 12. 2019 - Obraz slavného rakouského 

malíře Gustava Klimta „Portrét dámy“, který 

zmizel během rekonstrukce galerie 

moderního umění v severoitalské Piacenze a byl více než dvě 
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desítky let považovaný za ukradený, objevil zahradník, když 

čistil jednu ze zdí galerie od břečťanu. Obraz byl zabalen v pytli 

a ukrytý pod kovovým poklopem ve zdi galerie, ze které zmizel.  

 

 13. 12. 2019 - Australští vědci propočítali průměrnou délku 

života vyhynulých 

druhů, a to včetně 

předchůdců 

moderních lidí, na 

základě analýzy 

části jejich DNA. 

Naši vyhynulí příbuzní neandertálci a denisované se podle 

jejich odhadů dožívali zhruba 38 let, mamut srstnatý se naproti 

tomu mohl dožít i 60 let.  

 

13. 12. 2019 - Počtvrté v řadě padl na Letišti Václava Havla 

Praha historický rekord. Počet odbavených cestujících dosáhl 

v tento den před polednem hranice 17 milionů v rámci jednoho 

kalendářního roku. Mezi nejoblíbenější destinace patří 

dlouhodobě Londýn, Amsterdam, Moskva nebo Paříž. 

 

13. 12. 2019 - Astrofotograf Jan Veleba nasnímal tajemnou 

mlhovinu v souhvězdí Kéfea (Cefea). Toto souhvězdí bylo 

podle Pavla Suchana z Astronomického ústavu dlouho 
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fotograficky opomíjeno. Údajně tam nic není, avšak zachytit to, 

co „vlastně není“, není vůbec snadné. Veleba to po 52 hodinách 

expozice dokázal a ve vzdálenosti 650 světelných let zachytil 

mlhovinu „Dark shark“ neboli „Temný žralok“. 

 

14. 12. 2019 - Skauti přivezli 

vlakem do České republiky 

takzvané betlémské světlo. 

Tradiční akce pokračovala 

v neděli 15.12. jeho oficiálním 

předáním do katedrály svatého Petra a Pavla na Petrově. V 

sobotu 21.12. skauti světlo rozvezli po celé republice.  

 

16. 12. 2019 - Na policejní hlídky na lyžích mohli nově narazit 

návštěvníci Beskyd. Projekt „Bezpečně na horách“, na kterém 

s moravskoslezskou policií spolupracuje krajský úřad, má být 

prevencí, nikoli 

represí. 

 

17. 12. 2019 - Jeden 

z největších objevů 

v tomto století 

v Moravském krasu, 
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v němž bylo dosud popsáno přes 1100 jeskyní, se podařil 

speleologům na 

Blanensku. Po deseti 

letech kopání průzkumné 

chodby odhalili 

podzemní dóm dlouhý 

40 a široký 20 metrů. 

Odborníci hovoří o senzaci, protože nalezení tak velkého sálu 

nikdo nečekal. Kromě četné krápníkové výzdoby v něm 

jeskyňáři našli i velké množství koster netopýrů, kteří jej asi 

využívají jako zimoviště.  

 

17. 12. 2019 - Česko uspělo v nominacích na filmovou cenu 

Oskar hned ve dvou 

kategoriích. V sekci 

mezinárodní hraný 

film poslala 

Americká filmová 

akademie do užšího 

výběru koprodukční drama „Nabarvené ptáče“ českého režiséra 

Václava Marhoula. V kategorii krátký animovaný film pak byl 

do užšího výběru zařazen krátkometrážní snímek „Dcera“ 

studentky FAMU Darii Kaščejevové.  



29 
 

 

 

 

 

 



30 
 

 

 

 

 

 



31 
 

Zdroje: 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/predpoved-co-nas-ceka-v-roce-2020-ve-svete-a-vlastne-i-

mimo-nej-85001 

https://www.extra.cz/velky-cinsky-horoskop-na-rok-2020-kovova-krysa-prinese-drakum-

penize-tygrum-utne-vasne 

https://www.novorocenky.cz/novy-rok/ 
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