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Významného životního jubilea 101 let se v pátek 14.2. dožil cestovatel Miroslav Zikmund. Letos na 

jeho počest například uspořádali v Plzni výstavu fotografií. Takto před lety popsal Miroslav Zikmund 

jednu z cestovatelských příhod ve vysílání Českého rozhlasu. 

 

a- zikmund 

 

Začíná: Až budete nejdál ... 

Končí: ... Český rozhlas. 

 

 

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

 

 

Psal se 15. únor roku 1850 a pro tehdejší obyvatele českých zemí to byl významný den. Mohli totiž 

začít posílat postřednictvím telegrafu telegramy a spojit se tak třeba se svým příbuzným, kteří bydleli 

daleko. Řečeno poštovním jazykem - v ten den vstoupilo v platnost otevření telegrafní služby pro 

dopravu soukromé korespondence. Dodejme, že o tři roky dřív už fungoval telegraf podél žleznice.  

 

b – telegram 

Začíná: Drahý můj.... 

Končí:..... TCh čro 

 

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

 

 

Martina Sáblíková drží dva seniorské světové rekordy, oba si vyjela v zámoří. Jeden v kanadském 

Calgary a druhý v americkém Salt Lake City, kde obhájila titul mistryně světa na tříkilometrové trati. 

Sáblíková tím jen potvrzuje pravidlo, že většina rychlobruslařek má svoje nejlepší výkony právě z 

těchto dvou měst… 

 

c – sablikova 

Začíná: Já jsem s tím ... 



Končí: ... Rž. 

 

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

 

V jindy přeplněném Českém Krumlově bývá v únoru nejméně turistů za celý rok. Kvůli koronaviru se 

teď navíc ruší některé hromadné zájezdy z Číny. Pro tamní cestovní ruch to podle podnikatelů 

znamená úbytek asi pětiny turistické klientely. Větší část skupin z Asie totiž tvoří cestující z oblastí 

jako je Hongkong, Tchaj-wan, nebo Korea. 

 

d - krumlov-koronavirus  

Začíná: Co se týče … 

Končí: … MV, Český rozhlas. 

 

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

 

Adoptovat si hrob? Ano, přestože jste o tom možná ještě neslyšeli, je to možné. Stará hrobová místa, 

nejčastěji po sudetských Němcích, nabízejí k adopci Hejnice na Frýdlantsku. S nápadem na obnovení 

zašlých hrobek a se snahou navrátit důstojnost tamnímu hřbitovu přišel student historie, kterého 

zajímají dávno zapomenuté příběhy.  

 

e – hroby 

Začíná: Vlastně třeba tady hned... 

Končí:...Český rozhlas  

 

 

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

 

 

 Stalo se už tradicí, že jakmile dozní doba vánoční, začíná doba - řekněme převlékací. Leden a únor, 

někdy i březen s sebou totiž přináší maškarní bály, karnevaly a další taškařice. Při nich se obvykle lidé 

pitvoří, převlékají za zvířata, muži oblékají ženské šaty a ženy zase mužské. Nezřídka tomu podlehnou 

i ti, kteří jinak jakékoli maskování a používání cizích šatů a podob odmítají. Velkou přehlídkou 

převleků u nás bývají hlavně masopustní obchůzky a průvody. 

 

f - masky  



Začíná: Masopustní... 

Končí: ...Milota, Český rozhlas. 

 

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

 

 

Skauting má v Čechách víc než stoletou tradici. Jakýmsi mostem mezi posláním skautů a potřebami 

současné společnosti je Skautský institut. Sídlí přímo v srdci města - na Staroměstském náměstí. 

Přesto tam na turistu téměř nenarazíte. Vstup do historického domu U Zlatého rohu totiž není nijak 

označený. Reportáž natočila Sabina Vosecká.   

 

g - skauting  

Začíná: 

Končí: 

   

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

 

 

Novým laureátem Ceny Karla Čapka vyhlašované Českým Centrem mezinárodního PEN klubu je česky 

a francouzsky píšící spisovatel Václav Jamek. Díla sedmdesátiletého bývalého diplomata vycházely 

před rokem 1989 také v samizdatu. Cenu převzal v rezidenci primátora hlavního města Prahy.  

 

h - cena capek 

Začíná: klipem 

Končí: jb čro 

 

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

 

Česko má přes 500 Základních uměleckých škol. Drtivou většinu z nich zřizují obce a kraje, jenom asi 

desetina je soukromá nebo církevní. Stát dá letos na výplaty zaměstnanců všech "Zušek" asi 7 miliard 

korun. Další miliardy půjdou na jejich provoz z místních rozpočtů. V rámci Evropy jde o unikát. Vyplatí 

se Česku? Po tom pátrá Vít Pohanka. 

 

i – zus 



čas: 3:22 

  

 

Začíná: Kulisa.... 

Končí:...VP Česý rozhlas Plus...kulisa. 

 

+++++++++ 

 

 


