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Premiér Andrej Babiš chce, aby se základní a mateřské školy aspoň částečně otevřely ještě v tomto 

školním roce. Dál by v nich ale platila ochranná opatření. 

 

otevreni skol 

 Začíná: Podle Babiše... 

 

++++++++ 

 

V zahraničí je podle české diplomacie dva a půl tisíce Čechů, kteří chtějí pomoct s návratem do vlasti. 

Potvrdil to ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD. Za poslední tři týdny autobusy a vládní speciály 

přepravily domů přes pět tisíc lidí, kteří v zahraničí uvízli kvůli pandemii koronaviru.  

 

repatriace 

  

Začíná: V tuto.... 

Končí: MB, Rž 

 

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

 

Česká kultura se i teď v době různých omezení šíří do světa. I nadále ji propagují Česká centra, která 

svůj program jen přesunula na internet. Některá i ve spolupráci se stanicí Českého rozhlasu Radio 

Prague International. Prezentovat se tak můžou desítky umělců nebo vědců, kteří by za normálních 

okolností se svými projekty vyrazili do zahraničí. Virtuálně přístupné jsou třeba přednášky, koncerty, 

nebo i výstava.  

 

kultura on line 

 

Začíná:kulisa... 



Končí:         .........MJ Rž. 

 

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

 

 

Tomáš Garrigue Masaryk, bratři Čapkové, Ferdinand Peroutka, Václav Havel. To je jen zlomek 

významných osobností české historie, které přispívaly do Lidových novin. Ty oslavily jedno výročí.  2. 

dubna 1990 začaly po skoro 40i letech opět vycházet pravidelně jako deník.  

 

 

lidovky 

 

Začíná: Víte, touhou... 

Končí:... EŠ, Rž)) 

 

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

 

Sněhová nadílka na konci března zbrzdila konec jarních prací v podhorských oblastech na jihu Čech. 

Zemědělci v nižších polohách už setí ječmene před týdnem skončili. V Brloze na Českokrumlovsku 

museli secí stroje načas uklidit do garáží. To ale neznamená, že by farmáři složili ruce do klína.  

 

mrazy zemedelci 

  

Začíná: Kulisou + Na louce.... 

Končí:...Jitka Cibulová Vokatá, Český rozhlas. 

 

 

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

 



Na začátku května se měla otevřít na Zelené Hoře u Nepomuka nová filmová expozice věnovaná 

Černým Baronům. Pomocné technické prapory tehdejší československé armády proslavil spisovatel 

Miroslav Švandrlík, který na Zelené Hoře sám sloužil. Jenže nouzový stav zmrazil všechny kulturní 

akce. Na Zelené Hoře se ale přesto pracuje. Pokud česká vláda preventivní opatření zmírní nebo zruší, 

expozice se lidem otevře.      

 

zelena hora 

  

 

Začíná: Bude to tady ...  

Končí: ... Český rozhlas.  

 

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

 

Mohutný kostel na Vyšehradě nebyl nikdy dokončen. Jak zasáhly dějiny? Dozvíte se z příspěvku 

Zdeňky Kuchyňové 

 

vysehrad 

 

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

 

Školy v Česku jsou zavřené od první poloviny března kvůli epidemii koronaviru. Není to sice poprvé, 

co byla z mimořádných důvodů přerušena výuka, dosud ale nikdy v poválečné historii 

nešlo o tak rozsáhlé uzavření škol, jako je tomu dnes. Více v příspěvku Mileny 

Štráfeldové. 

 

školy 

 

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

 

 



 


