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Tento měsíc uplyne 200 let od narození Boženy Němcové. Jméno slavné spisovatelky není spjaté 

jenom s Prahou, Ratibořicemi a Českou Skalicí, kde je její muzeum. Své místo má Němcová i v 

minulosti dvou měst na Orlickoústecku a Svitavsku. První z nich je Česká Třebová, kde nějaký čas 

strávila. Druhým místem je Litomyšl, a tam se jí dokonce narodil syn a pobývala tam i krátce před 

svou smrtí. Tamní regionální muzeum proto připravilo výstavu Babiččina Barunka, na kterou se teď 

podíváme s reportérkou Barborou Soukupovou. 

 

a - nemcova 

Začíná: S kurátorkou 

Končí: BS, ČRo. 

 

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

 

Unikátní podívanou nabízí v plavební sezóně hráz Orlické přehrady. Lodím přes ni pomáhá lodní 

výtah, který připomíná lanovku na kolejích. Jenomže jak v posledních letech klesala v létě hladina 

vody, lodě neměly šanci se k výtahu dostat. A tak ho Povodí Vltavy nechává přes zimu prodloužit. 

Naše reportérka Věra Hájková se na Orlík vydala.  

 

b – orlik 

Začíná:Z hráze.. 

Končí:..Věra Hájková Český rozhlas. 

 

 

++++++++ 

 

 

Vodohospodáři na jihu Moravy hlásí nedostatek sněhu. Je ho pětkrát méně, než bývá v jiných letech 

obvyklé. Vranovská přehrada na Znojemsku, která je zásobárnou vody i pro část Třebíčska, je v těchto 

dnech plná pouze z poloviny. Některé řeky jsou skoro vyschlé. Povodí Moravy se obává podobného 

rekordního sucha jako v roce 2018. Zásoby sněhu jsou potřeba k naplnění nádrží a obnově spodních 

vod. 

 



c - sucho  

Začíná: Vidíte... 

Končí: PT, ČRo 

 

 

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

 

 

Asi jen málo předmětů ze sbírek Muzea města Brna vzbuzuje tolik emocí jako trojice šibenic, 

uložených v jeho vyškovském depozitáři. Jedná se totiž o originály šibenic z Kounicových kolejí v Brně, 

kde bylo za druhé světové války nacistické vězení. Obrazně řečeno tak na nich ulpívá krev stovek 

popravených lidí. Vystavují se jen výjimečně - naposledy před pěti lety. 

 

d - muzeum  

Začíná: (kulisa) Depozitář... 

Končí: ...Radiožurnál. 

 

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

 

Zelené stromy, bláto a vysněžený pruh technického sněhu na sjezdovce - na českých horách to teď 

vypadá spíš na přicházející jaro, než na polovinu zimy. Dokládají to i měření meteorologů - sněhu je 

na horách ale i v nížinách výrazně míň, než vloni touto dobou. Může to zatím být jen aktuální výkyv 

počasí, ale klimatické modely dalšího vývoje moc optimistické nejsou. Vypadá to, že ubývání sněhu 

na českém území bude dlouhodobý trend. 

 

e - snih  

Začíná: Víceméně... 

Končí: KS a PK ČRo. 

 

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

 

 

 



Zoo Praha se za velmi krátkou dobu podařilo dát dohromady na pomoc Austrálii sumu, která předčila 

veškerá očekávání. Překvapila i ředitele zahrady Miroslava Bobka. Jaká suma se podařila za tři týdny 

vybrat, prozadil v rozhovoru pro Radio Praha.  

 

f - bobek 

 

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

 

Odhalují a renovují pietní místa, objíždějí nejrůznější akce. Členové Československé obce legionářské 

připomínají  historii, o které se učí v hodinách dějepisu.  My jsme na vojenské ležení party nadšenců 

před časem narazili na Lipensku, na hradě Helfštýně. Více v reportáži.   

 

 

g - legionari 

Začíná:já se jmenuji 

Končí:český rozhlas  

 

 

+++++++++++ 

 

 

Skřivánčí únorové pranostiky si trochu odporují: ta nejznámější o tom, že na Hromnice musí skřivánek 

zazpívat i kdyby měl zmrznout, vítá jaro. Jiná ale praví, že „ V únoru -li skřivan zpívá, velká zima 

potom bývá"! Jak to tedy na samém počátku třetího zimního měsíce s tímhle poslem jara je, se ptala 

Jakuba Šimurdy ze Správy Krkonošského národního parku Eliška Pilařová… 

 

h – skrivan   

Začíná: Zámecký park v zimě... 

Končí:...Český rozhlas. 

 

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


