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V Česku začalo naplno fungovat nové satelitní centurm - SATCEN. Má ho vojenské zpravodajství a 

pomáhá například českým vojákům najít pozice nepřítele nebo rozmístění zbraní kdekoli na světě, 

případně rozpoznat, které lesy napadl kůrovec. Co všechno můžou družice z vesmíru vyfotit a jak to 

bude Česko využívat?  

 

a – satcen 

Začíná: Satelitní... 

Končí: ...JM, rž. 

 

++++++++++ 

 

 

Česká animace měla ve světě velký úspěch díky Jiřímu Trnkovi. Ten získal před více než padesáti lety 

Zlatou palmu za svůj film "Zvířátka a petrovší" na festivalu v Cannes . Na jeho úspěchy teď navazuje 

nejmladší generace našich animátorů. O prestižního Oscara bude bojovat krátký loutkový snímek 

Dcera.  

 

 

b - film dcera 

Začíná: Dčera... Daughter... 

Končí: MH, Čro. 

 

 

++++++++++++++++++ 

 

Sněhu na horách moc není, většinou leží jen na uměle zasněžovaných sjezdovkách. Lyžařské areály 

jedou v omezeném provozu, a kde jsou běžecké trasy, upravují se jen v minimálním rozsahu. Ani tak 

ale lidé své pobyty na horách neruší, jak se shodují oslovení hoteliéři na Železnorudsku. 

Návštěvníkům buď stačí to málo sněhu, co je, anebo chodí na procházky.  

 

c – hory 



Začíná: Na parkovišti u Špičáckého sedla... 

Končí: Radiožurnál.  

 

 

++++++++++++ 

 

Brýle pro takzvanou „rozšířenou" realitu by mohly náš svět brzy proměnit podobně dramaticky, jako 

se to před časem podařilo chytrým telefonům. A čeští experti jsou na špičce v oboru virtuální a 

rozšířené reality. Mezi světové odborníky na veletrh spotřební elektroniky CES do Las Vegas přivezli 

například unikátní zobrazovací zařízení. Displej, který pracuje s hloubkou ostrosti. Vystavený tam byl i 

systém, který je tak věrný realitě, že se na něm trénují piloti. Obraz má rozlišení 8K a na jeho vývoji 

spolupracovala i americká armáda. Ostatně - ta patří mezi první zákazníky. 

 

d – bryle 

Začíná: 

Končí: 

 

 

++++++++++++++++++++++ 

 

Na kruhových objezdech rostou různé sochy, třeba v Karlových Varech mají kozy, ve Dvoře Králové 

nosorožce, v Komořanech u Vyškova dokonce sochu Svobody. V Novém Strašecí na Rakovnicku 

budou mít na kruhovém objezdu třímetrovou hlavu Kelta. Velkou repliku sochy, jejíž originál se našel 

za války ve vedlejších Mšeckých Žehrovicích, chtějí na kruhový objezd postavit zastupitelé obce. Ne 

všichni místní jsou z toho ale nadšeni. Originální hlava Kelta je stará zhruba dva a půl tisíc let a z 

historického hlediska je natolik významná, že většinu času tráví ukrytá v Národním muzeu. Na 

příležitostné výstavy ji doprovází ozbrojená eskorta.  

 

 

e – kelt 

Začíná:Obří hlava .... 

Končí:    ...ls,čro 

 

 

+++++++++++++ 



 

 

 

Nejlepší velkou neziskovkou roku se stala Linka bezpečí. Pro skleněnou sošku si její ředitelka Soňa 

Petrášková došla už podruhé. Poprvé se v rámci slavnostního večera se ale vyhlašovalo taky ocenění 

Zlaty banán - cena pro příběh roku. 

 

f – neziskovka 

Začíná: Potlesk... Devět let strávil... 

Končí: ...porotu. Lucie Korcová, ČRo 

 

 

+++++++++++++++ 

 

 

Kacířské eseje už nejsou pouze posledním spisem filozofa Jana Patočky, ale nově i názvem 

divadelního představení režiséra Miroslava Bambuška. Jeho premiéra se se konala 16. ledna, tedy na 

výročí upálení Jana Palacha. Hra se ale soustředí hlavně na Patočkovu roli při vzniku Charty 77 a 

filozofův myšlenkový odkaz, který z Kacířských esejí vychází. V inscenaci se objeví dobové fotografie i 

archivní dokumenty StB. 

 

 

g - kacirske eseje 

Začíná: ukázka 

Končí: jkrž 

 

++++++++++++++++ 

 

 

Megahit LadyKarneval, film Noc na Karlštejně nebo muzikál o krutém Draculovi - to je malý výčet z 

úspěšné kariéry skladatele Karla Svobody. Do pracovního, ale taky osobního života známého autora 

teď nakoukneme v dokumentu s názvem „Karel Svoboda: Šťastná léta".  Natočil ho Svobodův syn Petr 

a jeho součástí jsou třeba kamerové záběry z rodinného archivu... 

 



h - k. svoboda 

Začíná: klipem 

Končí: jb rž 

 

++++++++++++ 

 

 

Strach z dětských gangů mají na základní škole Za Chlumem v Bílině. Na záchod děti pouští po dvou a 

s rodiči se snaží řešit, proč učitelé poslouchají vulgární nadávky. Podle školy je problém hlavně s žáky 

z přistěhovalých rodin. Problém chce řešit s pomocí dalších úřadů i sociálního pracovníka, který se 

pokusí s problémovými rodinami mluvit. 

 

 

i - zaci problémy 

Začíná: nejproblémovější… 

Končí:…z bíliny gh radiožurnál. 

 


