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Slovo starosty obce
VáÏní obãané,
cel˘ svût zasáhla virová nákaza COVID-19 a ve‰ker˘ spoleãensk˘ Ïivot se zastavil. Jsme nuceni ke své ochranû a ochranû v‰ech obyvatel zÛstávat doma.
A pokud uÏ musíme vycházet ven musíme se chránit rou‰kou! Rou‰kou, kterou
nám naﬁídila na‰e vláda, ale bohuÏel nikomu z nás nebyla schopná ji dodat.
Proto se my snaÏíme pro Vás zajistit ochranné pomÛcky jako napﬁ. DEZINFEKCI A ROU·KY. S obcí VraÏkov se mi podaﬁilo zajistit pro Vás dal‰ích 500l dezinfekce.
Touto cestou bych chtûl podûkovat V‰em, kteﬁí se podílejí na zaji‰tûní pomoci
na‰im obãanÛm. Podûkování patﬁí paní ALENù VACKOVÉ, PET¤E ROTTEROVÉ, ZDE≈CE JAVORKOVÉ, JAROSLAVù LAHOVSKÉ, EVù JAVORKOVÉ,
KVùTù HRÒZOVÉ, KATCE MADùROVÉ, LUCIE MARE·OVÉ a ANETù MARKOVÉ, které pro nás u‰ily rou‰ky. Dûkuji i Vám, kteﬁí jste pﬁinesli látku na v˘robu
tûchto rou‰ek nebo zapÛjãili ‰icí stroj. Rou‰ky jsou stále k dispozici na Obecním
úﬁadû, kde si je mÛÏete vyzvednout v úﬁedních hodinách, které jsou nyní upraveny, a to v Pondûlí od 8:00 - 11:00 hodin nebo stﬁeda od 12:00- 15:00 hodin.
Podûkování patﬁi i panu ALE·I MALCHUSOVI a jeho manÏelce s dcerou ze
spoleãnosti DÒM BAREV, kteﬁí neváhali a rozjeli se do Prahy pro materiál na v˘robu dezinfekce pro na‰e obãany. Tento kontakt nám zprostﬁedkoval JAROSLAV
BARTO·. Podûkování patﬁí i JANU HAMERNÍKOVI, kter˘ pro vás objednal nádobky na tuto dezinfekci.
Pokud nûkdo z Vás potﬁebuje zajistit léky nebo nákup nebo víte o nûkom, kdo
by pomoc potﬁeboval neváhejte se obrátit na obecní úﬁad a my Vám v‰e zajistíme.
KONTAKT: Obecní úﬁad 416 737 052
nebo tel. na mne 602 195 166.
Jsem stra‰nû py‰n˘, jak se v téhle situaci k sobû chováme. Pomáháme jeden
druhému a i kdyÏ je situace váÏná, vûﬁím, Ïe ji zvládneme. Pﬁeji Vám pevné nervy
v dne‰ní sloÏité dobû a hlavnû zdraví Vám a Va‰im rodinám.
Zdenûk Javorek, starosta obce

My to zvládneme...
VáÏení obãané, dovolte mi v této tûÏké dobû lehce shrnout první
ãtvrtletí leto‰ního roku. Se‰li jsme se na na‰í pravidelné schÛzce
v lednu a pﬁipravili si leto‰ní akce, na kter˘ch se budeme podílet
a spolupracovat s vedením obce. Hned v lednu jsme byli poblahopﬁát
k jejich kulat˘m narozeninám a to panu Kadeﬁábkovi a Nekvasilovi
a paní Vol‰íkové a Martínkové, která oslavila 92 let. V únoru byl
oslavencem pan Adámek a v bﬁeznu jsme se chystali zajít popﬁát
tﬁem oslavencÛm, ale stihli jsme pouze pana Chlupsu. K panu
Tichému a paní Kmochové jsme to uÏ bohuÏel nestihli. Zastavila
nás vyhlá‰ená karanténa a ‰íﬁení koronaviru. Museli jsme zastavit
i pﬁípravy na oslavu svátku Ïen, které byly naplánované na 19. bﬁezna, ale nevadí.
My to zvládneme a aÏ tahle situace pomine a bude zru‰ena karanténa a vládou naﬁízená omezení, oslavíme dodateãnû svátek Ïen
a nebude to jen oslava tohoto svátku, ale oslava toho, Ïe se opût mÛÏeme sejít, obejmout se a popovídat si bez rou‰ky. Nevím jak Vám,
ale mnû to moc chybí. Pﬁijdeme i osobnû dodateãnû popﬁát panu
Tichému a paní Kmochové. A protoÏe je duben, tak si dovoluji alespoÀ touto cestou pﬁedem popﬁát paní Lence Novákové, panu
Matou‰kovi, paní Nekvasilové a na‰í kamarádce ZdeÀce Palánové.

I k Vám následnû dorazíme, aÏ nám to podmínky dovolí.
Zatím buìte na sebe opatrní a brzy na shledanou.
Za SPOZ A. Vacková
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·kola tradiãnû

PLESALA
Veﬁejnost na‰í obce i ‰irokého okolí si uÏ
mnoho let nedovede pﬁedstavit spoleãensk˘
Ïivot bez Tradiãního ‰kolního plesu. I letos
probûhl za vzájemné spolupráce ‰koly
a obce dne 15. února 2020.
DÛstojnû zaplnûn˘ sál kulturního domu
v Îalhosticích se dobﬁe bavil jiÏ od zaãátku
pﬁi pﬁedtanãení klubu DMCRevolutin. Vystoupení deseti aÏ dvanáctilet˘ch dûtí bylo
obdivuhodné a sklidilo zaslouÏen˘ potlesk.
O dobrou náladu se starala kapela BrideBand, na ‰kolu si plesoví hosté zavzpomínali pﬁi vûdomostním testu. Za správné ﬁe‰ení otázek - citáty a v˘roky znám˘ch osobností - si vítûzn˘ stÛl odnesl jako odmûnu
láhev vína. Odmûnou pro v‰echny úãastníky
byly zajímavé a hodnotné ceny, které získali pﬁi slosování vstupenek. Vyhrál kaÏd˘ a je
namístû podûkovat v‰em sponzorÛm a dárcÛm!
Pﬁíjemn˘ veãer rychle utekl a nezb˘vá neÏ
tû‰it se na ples pﬁí‰tí v novû rekonstruovaném sále!
Vladimír Fiedler
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·kolu virus nezastaví!
Epidemie koronaviru razantním zpÛsobem zasáhla celé ãeské ‰kolství. Chceme
zde podat informaci, jak v tomto nelehkém
období probíhá vzdûlávaní v na‰í základní
‰kole. Vzhledem k omezení moÏností fyzického kontaktÛ se Ïáky uãitelé zaãali okamÏitû vyuÏívat mnohé moÏnosti internetu
a dal‰ích komunikaãních technologii. ÎákÛm
5. - 9. roãníku a star‰ím jsou zadávány úkoly
k samostudiu prostﬁednictvím webov˘ch
stránek ‰koly a hlavnû pomocí aplikací Google (googledisk, hangout, googlemeet...).
Pro Ïáky, kteﬁí nedisponují potﬁebn˘ch technick˘m vybavením, je zadání úkolÛ vyvû‰eno na dveﬁích hlavního vchodu ‰koly. Je potû‰ující, Ïe se Ïáci velmi rychle nové situaci
pﬁizpÛsobili a nauãili se odpovûdnû a samostatnû pracovat. Zadané úlohy plní, ve stanoven˘ch termínech posílají ke kontrole
a hodnocení sv˘m uãitelÛm.
V pravideln˘ch (a ãast˘ch) videokonferencích se s uãiteli radí a konzultují svou práci.
Tato setkání jsou oboustrannû pﬁíjemná, je

patrné, Ïe uãitelÛm Ïactvo chybí a i dûtem
se po ‰kole uÏ st˘ská. Îaci mlad‰í (1. - 4.
tﬁída) dostávají úlohy k procviãování prostﬁednictvím rodiãÛ. Zde jsou nápomocny
sociální sítû, pﬁedev‰ím aplikace whatsapp,
nûkter˘m jsou úkoly dávány do po‰tovních
schránek, nebo si pro nû chodí rodiãe.
Právû rodiãe mlad‰ích ÏákÛ nesou nejvût‰í
zátûÏ.
Je namístû vyslovit jim velké uznání
a obdiv! Nûkteﬁí mají v „domácí ‰kole“ i tﬁi
Ïáky! Proto se uãitelé snaÏí, aby mnoÏství
úkolÛ a jejich obtíÏnost byla pﬁimûﬁená a dûti
i rodiãe nebyli zahlceni. Intenzivní vzájemnou komunikací uãitelÛ s rodiãi se daﬁí stanovit pﬁijatelnou míru zátûÏe. Vzhledem
k pﬁedpokladu, Ïe tato nároãná situace
bude je‰tû nûkolik t˘dnÛ trvat, bude vzájemná ohleduplnost podmínkou!
Co je‰tû ﬁíci? Snad vyjádﬁit nadûji, Ïe
z této nároãné zkou‰ky vyjdou uãitelé, Ïáci
a rodiãe obohaceni novou zku‰eností, posíleni v dÛvûﬁe ve své schopnosti!
Vladimír Fiedler

Zábavn˘ vûdomostní test
1. „A pﬁece se toãí!“
a) Jaroslav Ha‰ek (hostinsk˘ Palivec ve ·vejkovi)
b) Milo‰ Forman pﬁi natáãení filmu Hoﬁí, má panenko
c) Galileo Galilei pﬁi odchodu od inkviziãního soudu
2. „Více svûtla“
a) kameraman Ondﬁíãek pﬁi natáãení Amadea
b) Johann Wolfgang Goethe tûsnû pﬁed smrtí
c) Pán BÛh pﬁi tvoﬁení svûta
3. „Království za konû!“
a) angl. král Richard III.
b) sovûtsk˘ ‰achista Gari Kasparov, dlouholet˘ mistr svûta
c) jugoslávsk˘ gymnasta Cérar, mistr v disciplínû „kÛÀ na‰íﬁ“
4. „Nebát se a nekrást!“
a) Václav Havel
b) Andrej Babi‰
c) T.G.Masaryk
5. „Tak nám zabili Ferdinanda Havlíka, paní Glenn Millerová...“
a) Jiﬁí Such˘
b) Jaroslav Ha‰ek
c) Karel Velebn˘
6. „....jedin˘ nepatrn˘ usrknutí z chladícího kyblíku mÛÏe
pokazit celej veãer!“
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ZAJÍMAVOSTI NA·Í ·KOLY
·kola se nachází na západním konci
obce Îalhostice. UÏ pﬁi stavbû se vycházelo z pﬁedpokladu, Ïe do ‰koly budou
docházet dûti ze sousedních Velk˘ch
Îernosek, které tak mûly do ‰koly stejnû
daleko, jako dûti Ïalhostické. Dnes jiÏ
dûti pû‰ky tolik nechodí, pﬁesto mnohé
vyuÏívají novû zbudovanou cyklistickou
stezku a do ‰koly jezdí na kole, ãasto
i pû‰ky. Blízkost pomûrnû frekventované
silnice pﬁiná‰í urãitá omezení a rizika,
pokusy dosáhnout vût‰í bezpeãnosti instalací zpomalovacích prahÛ nebyly úspû‰né. Nezb˘vá neÏ intenzívní osvûtou
a v˘chovou ze strany ‰koly a rodiãÛ minimalizovat nebezpeãí úrazu na silnici.
Bezprostﬁední okolí ‰koly nabízí moÏnost vycházek do malebné pﬁírody, mezi
vinohrady, na blízk˘ vrch Radob˘l, inspirativní je i rozsáhlá vodní plocha Pí‰Èanského jezera. Souãástí areálu ‰koly je
velké travnaté hﬁi‰tû hojnû vyuÏívané pﬁi
hodinách tûlocviku i pﬁi sportovních akcích poﬁádané ‰kolou pro dûti a veﬁejnost. Dal‰í velkou travnatou plochu b˘valé ‰kolní zahrady vyuÏívá ke sv˘m aktivitám mateﬁská ‰kola.
Masarykova základní ‰kola a mateﬁská ‰kola Îalhostice je úplná ‰kola s devíti roãníky. Jako spádovou ji nav‰tûvují
i dûti z Libochovan, ¤epnice, Malíãe, Michalovic, Pí‰Èan a jiÏ zmínûn˘ch Velk˘ch
Îernosek. Vzhledem k dobré dopravní
obsluÏnosti vyuÏívají moÏnost dojíÏdût
do na‰í ‰koly dûti z Litomûﬁic. V souãasné dobû dojíÏdûjí do na‰í ‰koly i dûti
z Lovosic, Miﬁejovic i z Oken.
Vzhledem k celkovému úbytku dûtí se
obãas pot˘káme s nedostatkem ÏákÛ.

Oznaãte autory citátÛ, v˘rokÛ, divadelních
a filmov˘ch „hlá‰ek“ (zakrouÏkujte)
a) Jiﬁí Sovák ve filmu Svûtáci
b) Jan Werich v jednoaktovce Uspoﬁená libra
c) Jan Hlinomaz v seriálu Chalupáﬁi
7. „V‰e, co potﬁebuje‰, je láska!“
a) Mahátma Gandhí
b) Matka Tereza
c) John Lennon
8. „Co je po jménû? Co rÛÏí zvou, i zváno jinak vonûlo
by stejnû.“
a) Edmon Rostand v Cyranovi
b) Karel Hynek Mácha v Máji
c) William Shakespeare v Romeovi a Julii
9. „Co si oblékám na spaní? Samozﬁejmû Chanel No.5
a) Coco Chanel
b) Brigitte Bardote
c) Marylin Monroe
10. „Oblíbenost tchynû roste se ãtvercem
vzdálenosti.“
a) Miroslav Horníãek
b) Miroslav Plzák
c) Miroslav Donutil
(¤e‰ení: 1c, 2b, 3a, 4c, 5c, 6a, 7c, 8c, 9c, 10b)
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Druh˘ roãník v turnaji ve stolním tenise se vydaﬁil
Po roce, skoro na den pﬁesnû, 28. prosince 2019, se uskuteãnil jiÏ
2.roãník Turnaje ve stolním tenise o putovní pohár obce.
Zúãastnilo se jej skvûl˘ch 34 hráãÛ ve v‰ech kategoriích. Pﬁidali
jsme i jednu novou kategorii „55+“, coÏ pﬁispûlo ke spokojenosti
místních sportovcÛ. Tuto kategorii suverénnû ovládl pan Zahn Jiﬁí,
u muÏÛ obhájil tû‰nû titul pan Mal˘ Josef a dûtskou kategorii vyhrál
Tomá‰ Tesaﬁ. Za Ïeny pak brala zlato paní ÎiÏková Markéta.
Organizace a prÛbûh turnaje je rok od roku lep‰í (nu...snaÏíme
se).
Podûkování patﬁí Davidu Lojkovi za asistenci, Petru Drahorádovi
za ozvuãení a za obãerstvení dûkujeme Petrovi a Markétû.
Dûkujeme také ostatním dobrovolníkÛm pﬁi poﬁádání akce a hlavnû v‰em nad‰encÛm, kteﬁí se zúãastnili - jako hráãi a vytvoﬁili skvûl˘ sportovní den!
Za rok se na Vás tû‰íme u 3. roãníku.
Jan Hamerník

Víte to...?
STOLNÍ TENIS vznikl ve druhé polovinû devatenáctého století jako spoleãenská hra pﬁenesením
tenisu do sálového prostﬁedí. PÛvodnû jako pálky
slouÏily tﬁeba krabice na doutníky, míãky byly zakulacené korkové zátky nebo gumové míãky
a místo síÈky poslouÏila ﬁada knih.
První pravidla byla vydána v roce 1884 - Miniature Indoor Lawn
Tennis Game. DÛleÏitou roli sehrál Angliãan James W. Gibb, kter˘
v 90. let 19. století pﬁivezl z obchodní cesty celuloidov˘ míãek a zasadil se o jeho roz‰íﬁení a pouÏívání od roku 1900. Dal‰í pﬁevratnou
inovací na zaãátku 20. století bylo pouÏívání rakety s vroubkovanou
gumou.
V tomto období se stolní tenis roz‰íﬁil do stﬁední Evropy a oblíbenost hry zvané také ping-pong rostla. Dne 18. 3. 1925 byl v Praze
zaloÏen Ústﬁední v˘bor ping-pongov˘, kter˘ byl o rok pozdûji pﬁejmenován na âeskoslovenskou tabletennisovou asociaci, která se
právû v roce 1926 stala jedním za zakládajících ãlenÛ Mezinárodní
federace stolního tenisu (ITTF). V témÏe roce se konalo první mistrovství svûta.
âeskoslovensko se stalo jednou ze svûtov˘ch velmocí i díky Bohumilu VáÀovi, kter˘ získal na mistrovstvích svûta celkem 30 medailí, z toho 16 zlat˘ch, navíc v období na dlouho pﬁeru‰eném II. svûtovou válkou.
V padesát˘ch letech se stolní tenis dál roz‰iﬁuje, mezinárodní
konkurence roste, pﬁesto je‰tû v roce 1957 vyhráli na mistrovství
svûta ãtyﬁhru Andreadis-·típek. Padesátá léta jsou známé nástupem asijsk˘ch hráãÛ a pouÏívání houbov˘ch potahÛ (proto v roce
1959 pﬁistoupila ITTF ke standardizaci pálky). Evropská stolnû-tenisová unie (ETTU) byla zaloÏena v roce 1957, v roce 1958 se konalo 1. mistrovství Evropy (vÏdy mezi dvûma MS, která se zaãala
poﬁádat jednou za dva roky).
●
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Jako David a (Korona)Goliá‰...
Pokud teì ãekáte, Ïe budu psát o pﬁíbûhu
ze Starého zákona, tak budete zklamáni.
Jednak toho vím o pﬁíbûhu Davida velmi
málo (snad jen, Ïe stﬁílel po Goliá‰ovi
z praku :)) a také asi správnû ãekáte ãlánky
na jiná témata. Rád bych, s ohledem na aktuální dûní, napsal také pár ﬁádkÛ za sebe
na téma karanténního Ïivota v na‰í vesnici.
ZaÏil jsem zde v Îalhosticích jaro uÏ mnohokrát. Jednou jsme pálili ohnû u Labe,
jindy stavûli bunkr pod Radob˘lem a vraceli
se za tmy domÛ. Navíc Velikonoce, ty zde
byly vÏdy skvûlé. Nejednou se ke mnû pﬁidali také spoluÏáci ze stﬁední, pro které byly
místní hodovaãky nevídan˘m záÏitkem.
Témûﬁ u v‰ech dveﬁí nám nûkdo s úsmûvem
otevﬁel, dal nûco dobrého a...co si budeme
povídat, ãasto také nalil trochu ostﬁej‰ího
pití. Pravdou je, Ïe posledních pár let jsem
obe‰el jen pár pﬁíbuzn˘ch a vût‰í akce pﬁenechával mlad˘m, moÏná i s lehnou závistí.
Leto‰ní Velikonoce v‰ak zejména dûtem pﬁíli‰ nezávidím...
Sám jsem jiÏ mûsíc doma, pracuji na tzv.
home office a musím ﬁíci, Ïe si pﬁipadám

jako bych pomlázkou dostal po hlavû já.
Pokud musím ven, tak ani vlivem maskování za rou‰kou nepoznám kdo je kdo. Je‰tû
Ïe mû rodiãe uãili zdravit kaÏdého na potkání. Teì se mi to náramnû hodí. Vesnice
mi pﬁijde velmi prázdná, smutná a na to Ïe
je jaro, tak velmi tichá. Na druhou stranu
vidím, Ïe v tom nikdo nejsme sám a stejnû
jako u nás se cítím ve mûstû, tﬁeba i v tom
hlavním. V‰ude je podobná atmosféra,
která v‰ak ukazuje, jak se umíme semknout. Je to kli‰é a sly‰íme to ze v‰ech
stran, ale líbí se mi, Ïe v tom „jedeme v‰ichni spoleãnû“.
Musím ﬁíct, Ïe uÏ se moc tû‰ím na jakoukoliv zmûnu k lep‰ímu, uvolnûní pravidel a moÏnost vidût tváﬁe sousedÛ bez
rou‰ek. Urãitû nejsem sám. Vûzte, Ïe stejnû jako vy jsem také já doma zavﬁen˘,
koukám pﬁes okno a ﬁíkám si, Ïe bych na
chvilku vypadl ven...
Samozﬁejmû obec je tady stále pro vás
v‰echny. Úﬁad má sice pár omezení, ale poskytuje své sluÏby bez omezení. A abych se
vrátil k nadpisu, obec jako David se odváÏ-

nû staví novému viru, a ano, ãasto tﬁeba jen
s prakem.
Tû‰ím se brzy na vidûnou, tﬁeba na veﬁejném zasedání!
Honza Waldhauser

Rádi bychom upozornili
spoluobãany na omezené
nakládání s odpady
Jedna z hlavních skuteãností je ta, Ïe odpad
umístûn˘ mimo kontejnery nebude v nouzovém
stavu odvezen. BohuÏel nûkteﬁí z nás pokládají odpad v prostoru pﬁed kontejnery a ten tak
nebude odvezen.
Prosíme, pokud není místo v jin˘ch kontejnerech, ponechte si odpad u sebe aÏ do odvezení odpadu.
Dûkujeme!

Nov˘ traktor v Ïalhostické stáji...
Dobr˘ch zpráv není nikdy dost,
proto je nám potû‰ením oznámit
spoluobãanÛm skuteãnost, Ïe do
vybavení obce pﬁibyl nov˘ traktor.
Jedná se o kus od v˘robce FarmTrac v krásné modré barvû. Traktor
byl poﬁízen z velké ãásti díky krajské dotaci a v souãasné dobû jiÏ
plnû pracuje pro na‰í obec. K samotnému stroji bylo dodáno také
nûkolik multifunkãních doplÀkÛ,
traktor nám tak bude slouÏit v kaÏdém roãním období.
Fotografie mÛÏete vidût poblíÏ tohoto textu a samozﬁejmû jste vítáni
pﬁijít se seznámit s na‰ím pﬁírÛstkem osobnû.
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Základní informace o koronaviru
CO JE KORONAVIRUS?
Oznaãení koronavirus se pouÏívá pro jak˘koliv virus, patﬁící do podãeledí Coronavindae. Jde o souhrnné oznaãení pro ãtyﬁi ãeledi virÛ, které zpÛsobují onemocnûní s rÛzn˘m stupnûm závaÏnosti. Název je odvozen
od charakteristického uspoﬁádáni povrchov˘ch struktur lipidového obalu viru ve tvaru
sluneãní korony. MÛÏe zpÛsobit bûÏné obtíÏe, jako je nachlazení, ka‰el, d˘chací obtíÏe,
teploty. Ale také závaÏnûj‰í choroby, jako je
d˘chací onemocnûní zvané tûÏk˘ akutní respiraãní syndrom SARS ãi infekci MERS.
Koronavirus, kter˘ zpÛsobil souãasnou svûtovou pandemii je nov˘m typem koronaviru
s odborn˘m oznaãením SARS-CoV-2. Tento
vir zpÛsobuje onemocnûní COVID-19.
JAK POZNÁM, ÎE JSEM NAKAÎEN?
K hlavním pﬁíznakÛm tohoto onemocnûní
patﬁí zv˘‰ená teplota, ka‰el, du‰nost, bolest
hlavy a únava. Ne v‰ak kaÏd˘ s tûmito pﬁíznaky je nakaÏen koronavirem. V takov˘chto pﬁípadech je nutné racionálnû zváÏit, zda
jste mohl pﬁijít s nákazou do kontaktu.
CO JE DU·NOST?
Du‰nost je charakterizována subjektivnû
vníman˘mi problémy s d˘cháním. Pacient
má pocit tíÏe na prsou nebo nedostatku
vzduchu, obtíÏnû se mu d˘chá.
JAKÉ SKUPINY OBYVATEL JSOU
NEJOHROÎENùJ·Í?
Mezi ohroÏené skupiny patﬁí zejména senioﬁi, chronicky nemocní ãi osoby s oslabenou imunitou. Také to zatím vypadá, Ïe pro
tûhotné Ïeny riziko není. Ukázalo se, Ïe
i u dûtí je zatím, podle dostupn˘ch informací, virus sná‰en dobﬁe.
Jak se onemocnûní COVID-19 pﬁená‰í?
Koronavirus se pﬁená‰í z ãlovûka na ãlovûka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv.
kapénkovou infekci, která je pﬁená‰ena
vzduchem. Zasahuje nejãastûji sliznice horních a dolních d˘chacích cest a spojivky. Inkubaãní doba je cca dva aÏ ãtrnáct dní. Po
t˘dnu od nakaÏení se nemoc projeví horeãkami, které neustupují. Mohou b˘t provázené nepﬁíjemn˘mi pocity, bolestmi kloubÛ
a svalÛ. Objevují se i projevy ka‰le.
JAK MÁM SVÉ TùLO CHRÁNIT
A POSÍLIT IMUNITNÍ SYSTÉM?
Obecnû lze ﬁíci, Ïe kdyÏ chcete posílit
imunitní systém, vÏdy zaãnete u úpravy
svého Ïivotního stylu. ZmûÀte stravování:
konzumujte protizánûtlivé potraviny (obecnû
zelenina a ovoce), omezte ty zánûtlivé (vysoce zpracované potraviny s nadbytkem
cukru, soli, nasycen˘ch tukÛ, nadbytku
mastn˘ch v˘robkÛ). Dále se snaÏte omezit
stres, udûlejte si ãas na cviãení a dopﬁejte si
dostatek spánku. Následnû mÛÏete doplnit
potﬁebné vitamíny a minerály.
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CO PAT¤Í MEZI OCHRANNÉ
PROST¤EDKY?
Doporuãuje se nosit rou‰ku ãi respirátor,
ochranné br˘le a rukavice (jakékoliv textilní
rukavice, které mohou jedince chránit pﬁed
pﬁenosem virÛ)
K âEMU SLOUÎÍ ROU·KY?
Rou‰ky jsou urãené zejména k ochranû
okolí, tedy aby jiÏ nemocn˘ ãlovûk ne‰íﬁil
nemoc dál kapénkovou cestou. PouÏitím
bûÏn˘ch rou‰ek se ãlovûk pﬁed nákazou
COVID-19 neochrání, mÛÏe v‰ak zabránit
jejímu dal‰ímu ‰íﬁení v pﬁípadû, kdy by byl
sám jiÏ infekãní.
MUSÍM MÍT OCHRANN¯ PROST¤EDEK
D¯CHACÍCH CEST POVINNù?
ANO. Na zasedání vlády ve stﬁedu 18. 3.
2020 byla pﬁijata dal‰í krizová opatﬁení. Je
zavedena povinnost nosit pﬁi pohybu a pobytu na v‰ech místech mimo bydli‰tû
ochranné prostﬁedky d˘chacích cest. Rou‰ka mÛÏe b˘t klasická ústenka, doma vyrobená textilní nebo i ‰ála ãi ‰átek. KdyÏ budeme nosit rou‰ky v‰ichni, mÛÏeme tak zpomalit ‰íﬁení nákazy nového koronaviru. Staãí
si zapamatovat lejké pravidlo „Moje rou‰ka
chrání tebe, tvoje rou‰ka chrání mû.“
CO DùLAT KDYÎ MÁTE ZDRAVOTNÍ
POTÍÎE?
Zkontrolujte si, zda máte nûkter˘ z následujících pﬁíznaku:
■ Du‰nost/pocit ztíÏeného d˘chání bez
souvislosti s ka‰lem
■ Horeãka více jak 38 stupÀÛ
■ Such˘ ka‰el
Pokud se vám hÛﬁe d˘chá, nebo máte horeãku a souãastnû such˘ ka‰el, volejte
ihned linku 155 a postupujte podle instrukcí
operátora. Pokud máte horeãku, která trvá
déle neÏ dva dny nebo such˘ ka‰el bez teploty, kontaktujte telefonicky praktického lékaﬁe a postupujte podle instrukcí. Pokud
máte horeãku po dobu krat‰í neÏ dva dny,
pravdûpodobnû se nejedná o koronavirus,
zÛstaÀte v domácí karanténû, nadále se sledujte, uÏívejte léky proti horeãce. Pokud nemáte ani jeden z tûchto pﬁíznakÛ, prÛbûÏnû

sledujte svÛj zdravotní stav a dvakrát dennû
si mûﬁte teplotu.
CO MÁM DùLAT, KDYÎ JE TEST
POZITIVNÍ? NA CO SE P¤IPRAVIT?
ZÛstaÀte v domácí izolaci. Kontaktujte telefonicky praktického lékaﬁe a postupujte
podle jeho instrukcí. Pﬁedev‰ím zachovejte
klid. Informujte známé, se kter˘mi jste pﬁi‰li
do kontaktu v nûkolika posledních dnech
o va‰em stavu.
BYL JSEM V ÚZKÉM KONTAKTU
S NAKAÎENOU OSOBOU.
CO MÁM DùLAT?
Kontaktujte telefonicky svého praktického
lékaﬁe a dodrÏujte karanténu.
JAKÁ JE LÉâBA TOHOTO
ONEMOCNùNÍ?
Pro infekci COVID-19 není doporuãená
Ïádná specifická antivirová léãba. Lidé infikovaní koronavirem by mûli zahájit podpÛrnou léãbu, zmírÀující pﬁíznaky této infekce.
Léãba je vÏdy individuální a vychází z konkrétních potﬁeb pacienta. K podpÛrné léãbû
se vyuÏívají bûÏné dostupné léky, mnoÏství
symptomÛ onemocnûní COVID-19 se dá
léãit úspû‰nû.
JAK¯ JE PRÒBùH LÉâBY NEMOCI
COVID-19?
Podle údajÛ Evropského stﬁediska pro
prevenci a kontrolu nemoci (ECDC, nasbíran˘ch pouze na základû pﬁípadÛ z Evropy,
zaÏívá 80% nakaÏen˘ch mírn˘ prÛbûh nemoci. TûÏk˘mi pﬁíznaky trpí 14% lidí a 6%
kritick˘mi. âeské zdravotnictví má pﬁipraveno 2500 lÛÏek s plicní ventilací.
CO TO ZNAMENÁ DOMÁCÍ
KARANTÉNA?
Pokud vám byla naﬁízená domácí karanténa mûli byste zÛstat doma a nikam nevycházet (ani na nákup ãi k lékaﬁi). V pﬁípadû zdravotních potíÏí je nutné kontaktovat lékaﬁe
nebo pﬁíslu‰nou hygienickou stanici ãi se obrátit na linku 112 s tím, Ïe musíte uvést, Ïe
jste v naﬁízené karanténû. Pokud máte moÏnost vyuÏijte pro potﬁeby nákupu dodavatelské sluÏby nebo nabídky pomoci od obce.
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