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V Česku platí nouzový stav, lidé nemohou do zábavních zařízení, posiloven, solárií, na sportoviště 

nebo na koupaliště. Zakázány jsou také akce s účastí více než 30 osob. To se týká sportovních zápasů 

nebo kulturních akcí a festivalů. Právě tenhle zákaz dopadne nejen na organizátory akcí a sportovní 

fanoušky, ale třeba i na dodavatele občerstvení.  

 

a - akce 

  

Začíná: Mám devět set... 

Končí: ...z HK TL, ČRo.  

 

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

 

Sama se označovala za cérku ze Slovácka. Řeč je o legendární oštěpařce Daně Zátopkové, která v 

pátek 13.3. zemřela v Praze ve věku devadesáti sedmi let. Dětství prožila ještě jako Dana Ingrová 

právě v Uherském Hradiští a okolí. Narodila se ale ve Fryštátu nedaleko Karviné, kde sloužil její otec 

jako voják.  

 

b - zatopkova 

 

Začíná: Tam jsme... 

Končí: ...ČRo. 

 

 

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

 

Digitalizace historických dokumentů neslouží jen k jejich uchování, ale přináší i nečekané objevy. Díky 

digitální databázi se propojují informace a tak materiály, které léta ležely nepovšimnuty v nějakém 

archivu, jsou najednou cenným dokumentem pro historiky z opačné strany zeměkoule. A jak uslyšíte 

od Evy Kézrové, občas se zajímavé archiválie dají prostě jen vygooglovat.  

 

c – digitalizace 

4:07 



Začíná: Například…. 

Končí:…Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.  

 

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

 

 

Historie nezůstává jen ve starých kronikách a v policích archivů. I tady může pomoci nemodernější 

technika. Na půdě Národního památkového ústavu v Telči se sešel historik s počítačovým 

odborníkem, a vytvořili virtuální 3D model jezuitské koleje, kde dnes sídlí telčská pobočka 

Masarykovy univerzity, ale v podobě před dvěma sty lety. 

 

d – kolej 

Začíná: Kolega... 

Končí: ... rozhlas 

 

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

Masivní nástup elektromobilů v příštích letech je takřka hotovou věcí. S jejich výrobou už začalo třeba 

Německo, kde se rodí elektrické Volskawageny nebo elektromobily BMW. Tento týden se k nim 

přidala i Česká republika. První sériově vyráběný elektromobil v Česku pochází z Nošovic - jmenuje se 

Hyundai KONA. Automobilku stály přípravy téměř dvě miliardy korun. V závodě musela dokonce kvůli 

tomu upravena i montážní linka.  Kde natáčel i náš reportér Luděk Hubáček 

 

e – elektromobil 

Začíná: Jelikož výrobníka linka..... 

Končí: ...Luděk Hubáček Radiožurnál 

 

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

 

Evropská unie chystá reformu společné zemědělské politiky. Jde hlavně o vyplácení dotací farmářům 

a vlastníkům půdy a o lepší ochranu přírodního prostředí. Evropská komise například navrhuje 

takzvané zastropování přímých plateb zemědělcům. Jeden hospodář by neměl dostat víc než 100 tisíc 

eur. Vyplácení dotací se má také vázat  na ohleduplnost k životnímu prostředí. Majitel mléčné farmy 

v Chodouni na Berounsku Josef Stehlík, se spíš než zostření podmínek pro rozdělování dotací obává 

většího papírování.  

 



 f – zemedelec 

Začíná: kulisa - búúúú 

Končí:   ... PN, RŽ 

 

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

 

Divocí koně za pět let, co pobývají v bývalém vojenském újezdu u středočeských Milovic, přitáhli 

pozornost mnoha přírodovědců i návštěvníků z řad široké veřejnosti. Ochranáři s organizace Česká 

krajina teď chtějí rezervaci rozšířit o více než sto hektarů do její finální podoby a obracejí se proto na 

drobné dárce, aby jim pomohli vybrat potřebnou částku. Redaktor Ondřej Novák přímo v Milovicích 

zjišťoval, jaké mají ochranáři z rezervací plány. 

 

g – kone 

Začíná: Nám zbývá .. 

Končí: ON ČRoP. 

 

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

 

Některá jihočeská města pošlou na pomoc lidem v karanténě v souvislosti s hrozbou šíření koronaviru 

městské strážníky. Ti zajistí nákup základních potravin. Službu svým obyvatelům zajistilo například 

město Třeboň. 

 

h - nakupy 

Začíná: Kulisa+ zájemci… 

Končí:…Hochmanová, Radiožurnál. 

 

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

 

Ve věku 97 let zemřela legendární atletka Dana Zátopková, olympijská vítězka v hodu oštěpem z 

Helsinek 1952. Zlato získala tehdy ve stejný den, kdy její manžel Emil vyhrál běh na pět kilometrů... 

 

i – zatopkova2 

 

Začíná: kulisou 



Končí: Kovaříková, Radiožurnál 

 

 


