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Na hřebenech Krkonoš leží tak málo sněhu, že tam lidé vyrážejí spíš jen v turistických botách než na 

běžkách.  Naposledy sněžilo o víkendu a celý týden mrzlo. Cesty na hřebenech jsou proto zledovatělé. 

V týdnu se počasí rychle měnilo a podobně to bude pravděpodobně vypadat o víkendu, v sobotu by 

mělo být spíše jasno a neděle zůstane zřejmě pod mrakem. Podmínky na hřebenech Krkonoš si 

osahal reportér Českého rozhlasu. 

 

a – snih 

 Začíná:Hřebenová 

Končí:...ls, čro 

 

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

 

 

Návštěvnost Krkonoš neustále roste. Potvrdily to výsledky rozsáhlého terénního výzkumu na území 

českého i polského národního parku od července 2018 do června loňského roku. Nakolik překvapivé 

jsou statistiky pro Správu KRNAPu a jak reagovali návštěvníci na otázku zavedení vstupného do 

chráněného území? Jakuba Kašpara, náměstka ředitele Správy parku, se ptala Eliška Pilařová… 

b – krkonose 

Začíná:Loni před 

Končí:...rozhlas 

 

 

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

 

Klobouk a šátek Adiny Mandlové, smoking Oldřicha Nového a k tomu spousta dalších stylových 

módních doplňků, fotografií i dobových plakátů. To vše představuje výstava Hvězdy stříbrného 

plátna, která v Městském muzeu v Krnově připomíná legendární filmy i dobu dvacátých až čtyřicátých 

let minulého století. Naďa Čvančarová o výstavě natáčela s vedoucí krnovského muzea, historičkou 

umění Lubicou Mezerovou. 

 

c - vystava – film 

Začíná: Atraktivna ta výstava ...    



Končí: .. rozhlas. 

 

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

 

 

Tvarůžky a poháry. To jsou dvě věci, které proslavily ve světě Loštice na Šumpersku. Jenže zatímco sýr 

s nezaměnitelným aroma má ve městě i vlastní muzeum, středověkou keramiku si tam turisté 

doposud pořádně prohlédnout nemohli. To se ale už brzo změní - světoznámé loštické poháry budou 

mít vůbec poprvé vlastní stálou expozici. Připravuje ji Vlastivědné muzeum Šumperk. Hlavní část 

sbírky středověkých keramických nádob s typickými puchýřky je zatím ukrytá v muzejních 

depozitářích, ještě letos na jaře by se ale měla přesunout právě do Loštic. 

 

d – pohary              Začíná: Tak tady... 

Končí:...Jana Opočenská, Radiožurnál. 

 

 

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

 

Králem letošní jízdy králů ve Vlčnově na Zlínsku bude Josef Pavelčík, devítiletý žáka třetí třídy. Rád prý 

hraje šachy, koně se nebojí a baví ho matematika. Celou jeho rodinu teď čekají čtyři měsíce příprav. 

  

e - jizda kralu                     

 

Začíná: Já jsem… 

Končí: ...Michal Sladký, Radiožurnál. 

 

 

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

 

 

Vánoce jsou už daleko za námi a my se nacházíme v období masopustu. To začíná od svátku Tří králů 

(6. ledna) a končí v úterý o půlnoci před Škaredou středou, přesně 40 dnů před Květnou nedělí. V 

Česku se pořádá spousta masopustních oslav. Další podrobnosti přidává Zdeňka Kuchyňová.  

 



F - masopust 

 

 

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

 

V Moravskoslezském kraji přibývá pacientů, kteří se nakazili nebezpečnou hantavirózou. Je to vzácné 

onemocnění, které připomíná chřipku, ale může skončit trvalým poškozením ledvin anebo úmrtím. 

Virus přenáší v poslední době přemnožení drobní hlodavci. 

 

g - nemoc   

Začíná: Tři dny...... 

Končí: Martin Knitl, Radiožurnál. 
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