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V pražském Národním divadle nejsou diváci a už ani herci a hudebníci. Na základě vládních omezení 
je většina umělců doma, kde se učí texty nebo partitury na plánované inscenace a vystoupení. Ode 
dneška první česká scéna šije roušky, které dá nejpotřebnějším. S generálním ředitelem Národního 
divadla mluvil redaktor Martin Hrnčíř. 
 
ndivadlo 
  
Začíná: Prázdná... 
Končí: z Národního divadla. 
 
++++++++ 
 
 
Skoro celé Česko šije kvůli koronaviru roušky. Zakrytý nos a ústa musí mít totiž z nařízení vlády všichni 
lidé, kteří se pohybují venku, v obchodě nebo jinde ve veřejných prostorech. Také v Olomouci se 
snaží pomoci s akutním nedostatkem roušek. Zapojilo se do ní také Moravské divadlo v Olomouci, 
jehož krejčové šijí roušky pro zdravotnický personál. 
 

Olomouc 

Začíná: zvuk...Ludmila... 

Končí:...rozhlas. 

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

 

Rodinná farma Doubravský dvůr se nachází v uzavřeném katastru obce Červenky na Olomoucku. 

Chovají krávy a další zvířata a vyrábějí mléčné výrobky. Za normálních okolností rádi vítají veřejnost, 

která se chodí dívat na zvířata. Jak situace s uzavřením oblasti zkomplikovala provoz farmy a jak 

reagoval, když se o opatření dozvěděl, na to se redaktor Aleš Spurný telefonicky zeptal majitele 

Václava Osičky.  

farma 

Začíná: Jako první jsem ...  

Končí: zdraví. 

 

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

 

V ulicích na Přerovsku, stejně jako ve zbytku republiky, nosí spousta lidí roušky domácí výroby. 

Potřebný materiál hledají v zásobách a nakupují v prodejnách galanterie. Ve frontách trpělivě čekají i 

zákazníci v Lipníku nad Bečvou, odkud je naše reportáž.    



lipnik 

Začíná:stojím před 

Končí:český rozhlas 

 

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

 

Zavřené školy nutí učitele, žáky a jejich rodiče hledat informace o distančních možnostech vzdělávání. 

Že to většina rodičů a potažmo žáků nebere na lehkou váhu, svědčí skutečnost, že nový projekt České 

televize UčíTelka, Odpoledka a Škola doma pro vyučování přes obrazovku se okamžitě vyhoupl na 

nejvyšší příčku sledovanosti mezi dětskými kanály. A pozadu nezůstal ani  Český rozhlas. Více 

informací má Zdeňka Kuchyňová. 

deti-skoly 

 

++++++++++ 

 

Viklan je velký skalní blok nebo kámen, který se pouze malou částí svého povrchu dotýká země. Za 

viklany se považují útvary odborně označované „in situ“, tedy vzniklé na místě, kde se dnes nacházejí, 

nikoli balvany přemístěné. Viklany vznikly zvětráváním nebo vymletím horniny ve spodní části útvaru. 

V Česku je jich celá řada a často se k nim váže i zajímavá pověst. Více v příspěvku Zdeňky Kuchyňové. 

 

viklan 


