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Onemocnění Covid-19 prodělalo v Česku velmi málo lidí. Ukázala to studie kolektivní imunity. Na 

protilátky zdravotníci otestovali víc než 26 a půl tisíce lidí. Pozitivních bylo 107 z nich. Polovina 

nemocí prošla bez příznaků, zbytek popisoval hlavně kašel a teplotu. Nejvíc pozitivně testovaných 

bylo ve věkových kategoriích 40 až 49 let a 60 až 69 let. 

 

promorenost 

ZP4836624 

 Stav promořenosti 

Začíná: Paní 

Končí: jr,rž 

 

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

 

 

František Papšík z Valašska má chalupu na Slovensku, kilometr za českou hranicí. Už tam nebyl skoro 

dva měsíce. A kdy se tam podívá, nikdo neví. Teoreticky na Slovensko sice může, musel by ale do 

karantény do hotelu, ubytovny nebo třeba tábora pro uprchlíky a tam čekat na negativní test. 

Slovensko je jediná země v Evropské unii, která přijíždějící internuje ve státních zařízeních.  

 

 

hranice 

Začíná:Tak já jedu  

Končí:ls, čro 

 

 

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

 

 



Už v pondělí se do lavic vracejí první žáci a studenti. Školy se zatím otevírají jen pro ty, které čekají na 

začátku června důležité zkoušky. Tedy pro deváťáky chystající se na přijímačky a pro maturanty. 

Všichni ale měli na přípravu jen minimum času. 

 

skoly 

Začíná: kulisou... 

Končí: ...Dušan Vrbecký, Radiožurnál. 

 

 

 

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

 

75 let uplynulo 8. května od konce druhé světové války. Osvobozovací boje v Ostravě do dneška 

připomíná tank s číslem 051. Je součástí památníku u tamního Sýkorova mostu. Velel mu rodák z 

Ukrajiny Nikolaj Ivasjuk. Po válce se do tehdejšího Československa přestěhoval. Měl pět dětí a mezi 

nimi i syna Nikolu.  

 

ostrava 

Začíná: Tata když... 

Končí: ...Iva Havlíčková, Radiožurnál. 

 

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

 

K výročí druhé světové války si připomeneme poslední válečné dny a dramatické momenty pražského 

povstání, které propuklo 5. května roku 1945. Vzpomínat bude Jan Šolc, vysokoškolský   pedagog, 

polistopadový poslanec Federálního Shromáždění a spolupracovník Václava Havla. Jak zjistil kolega 

David Hamr, který s ním natáčel, Jan Šolc je nejen pamětníkem mnoha klíčových událostí 20. století, 

ale taky osobitým vypravěčem. Narodil se v roce 1938 v Praze a tam také jako šestiletý kluk přihlížel 

událostem konce války a tzv. pražského povstání, které začalo bojem o rozhlas právě 5. května. Do 

poválečného Liberce se dostal hned na jaře 1945, jeho otec tam byl povolán  z Prahy, aby ve městě 

pod Ještědem vykonával profesi policejního  lékaře. 

 



  

pametnik 

 

Začíná: Po státní silnici ... 

Končí: ... potrestán za to 

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

 

 

Od konce 2. světové války v Evropě uplynulo 75 let. Myslíte, že jsou dějiny a historie důležité? A že 

bychom ji měli předávat dětem, vyprávět jim, jaká je historie našeho národa?  Dětí se na to zeptala 

redaktorka Petra Beránková  ...  

 

deti-historie 

Děti válka 

Začíná: Co je to historie... 

Končí: ...jako 

 

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

 

 

Spletitý systém podzemních chodeb zámku v Hluboké nad Vltavou zkoumají památkáři. Jejich cílem je 

ho nejdřív poznat, zmapovat a potom postupně obnovit. Stovky let staré cesty pod povrchem země 

několik desítek let totiž nikdo neopravoval.  Na průzkum podzemí se s odborníky vypravila naše 

reportérka. 

 

hluboka 

 Začíná: kulisou+ Tady... 

Končí: ...Jitka Cibulová Vokatá, Radiožurnál. 

 



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

 

Jaké jsou hlavní úkoly, které stojí před českou diplomacií? Co se podařilo udělat v poslední době pro 

krajanskou a jaký je směr dalšího vývoje? Dozvíte se z příspěvku Zdeňky Kuchyňové. 

 

krajane 

 

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

 

Ve velké části Vysočiny se mluvilo od středověku až do konce druhé světové války německy. Její 

centrum se jmenovalo Iglau, tedy Jihlava. O téma se zajímala Zdeňka Kuchyňová. 

 Jihlava 

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

 


