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MARTIN ZVĚŘINA

U šetříme lidi stresů,
nová vláda bude dříve,
pravil včera v televizi

šéf poslanců STAN Jan Farský
a spolu s předsedou lidovců Ma-
rianem Jurečkou se shodli na
tom, že předčasné volby by
mohly být na počátku červen-
ce.

První prázdninový víkend
spojený se dvěma volnými dny
navíc je tradičně časem, kdy se
národ hromadně stěhuje na
prázdniny. Letos bude muset
posečkat, alespoň dle lidovců
a Starostů. Lidé se těší na to, až
vytáhnou paty z domova, při-
nejmenším od přelomu roku,
zavřené hranice a lockdown je-
jich odhodlání ještě vystupňo-
valy.

Nebudou-li volby hned na po-
čátku prázdnin, tedy v termínu
velmi nemehlovsky zvoleném,
v následujících týdnech to moc
lepší nebude, každou sobotu bu-
dou totiž odjíždět další voliči
konzumovat zasloužené volno
kamkoli mimo domov.

Odjezd na dovolenou jim
bude zpříjemňovat volební kam-
paň, jako vždy nesmírně vtipná,
až duchaplná s výtvarně objev-
nými billboardy zobrazujícími
naše politiky, skromné sympaťá-
ky a sympaťačky. Ne, vážně.
Opozice naštěstí jen fantazíru-
je, kdyby jí to totiž s předčasný-
mi volbami vy-
šlo, budeme si
koledovat
o hodně níz-
kou účast a tu
snad nikdo ne-
chce.

KRISTÝNA MACHÁČKOVÁ

PRAHA Paní Helena trpí roztrouše-
nou sklerózou. Když na konci
března dostala přednostní mož-
nost se zaregistrovat k očkování
proti covidu v rámci skupiny chro-
nicky nemocných, ihned toho vyu-
žila. Cesta k vakcíně však byla
komplikovanější, než předpokláda-
la. Žena si vybrala jedno z brněn-
ských očkovacích míst a pak už
jen vyčkávala, až na ni přijde
řada. Uplynuly tři týdny a vakcína
byla stále v nedohlednu, proto se
rozhodla pátrat po tom, která míst-
ní centra očkují prioritně chronic-
ké pacienty, a přeobjednala se.

„Po měsíci mi přišla zpráva
s kódem na výběr termínu a záro-
veň pozitivní test. Ano, chytla
jsem covid,“ povzdechla si osma-
čtyřicetiletá matka tří dětí, která
kvůli obavě z nákazy dokonce
omluvila nejmladšího syna z pre-
zenční výuky ve škole. „Teď už
budu jen doufat, že covid usto-
jím a moc mi nezhorší stav,“ do-
dává.

Když Helena pátrala po centru,
kde by se svojí diagnózou nemu-
sela dlouho čekat, všimla si veli-
kých rozdílů v přístupu k vakcí-
ně. Zjistila, že připomíná hon za
pokladem, neboť každé očkovací
centrum si může po svém upravit

parametry pořadníku. V důsledku
se rychlost očkování odvíjí od
toho, kde člověk bydlí, případně
kolik času investuje do toho, aby

pátral mezi centry, vybral si to,
kde ho vezmou rychleji, a cesto-
val kvůli tomu.

„Je na očkovacím místě, jakým
způsobem si bude řadit své klien-
ty, mohou prioritně očkovat ja-
koukoliv skupinu. Pokud však ne-
vyberou žádnou prioritní skupi-
nu, systém klienty bere automatic-
ky od nejstaršího,“ odpovědělo
ministerstvo zdravotnictví na He-
lenin dotaz.

Resort v souvislosti s očková-
ním zavedl bodový systém priorit-
ního rizikového skóre, kde je kaž-
dé nově otevřené skupině přiřaze-
na číselná hodnota – od nejvyšší-
ho stupně rizika po nejnižší.

Zatímco osmdesátiletý zájem-
ce má jedenáct bodů, rizikové
skóre sedmdesátníka je sedm.
V rámci svých kategorií jsou pa-
cienti následně řazeni dle věku,
jako je tomu i ve skupině chronic-
ky nemocných, které systém řadí
podle data narození, nikoliv po-
dle závažnosti diagnózy.

„Správce očkovacího místa
může při takzvaném zvedání zá-
vory upřednostnit některé skupi-
ny, což se u nás v současnosti ne-
děje, neboť je dostatek vakcín,“
řekla LN Jana Bezstarostová,
hlavní sestra jilemnické nemocni-
ce.
Pokračování na straně 3

MARKÉTA RIZIKYOVÁ

PRAHA Jaro se teprve nesměle pro-
bouzí, ale letní tábory už se utěše-
ně plní. Rodiče o vyslání svých
potomků za dobrodružstvím pro-
jevují mimořádný zájem –
i přesto, že vstupenkou na dětský
tábor bude letos negativní test na
covid.

„Primárně se počítá s tím, že
budou stačit antigenní testy z ofi-
ciálních testovacích míst, a to na-
nejvýš 72 hodin před odjezdem,“
uvedl pro LN Ondřej Šejtka z Čes-
ké rady dětí a mládeže. Jeho infor-
mace vychází z jednání s hlavní

hygieničkou Pavlou Svrčinovou.
Podoba testu ale ještě není jistá,
ve hře jsou i spolehlivější, zato
mnohem dražší PCR kontroly in-
fekce v těle. „Zatím o tom jedná-
me,“ potvrdila LN Svrčinová.

Už druhý rok budou letní tábo-
ry ovlivněné protiepidemickými
opatřeními. Vedle nového poža-
davku na testování mají platit
stejné podmínky jako loni, kdy
na jeden tábor smělo maximálně
pět set lidí, na ty stanové jen sto.
Dále museli pořadatelé zajistit
dostatek dezinfekce, mýdla
a tekoucí vody, zároveň připravit
místo pro izolaci dětí s podezře-

ním na nákazu. Roušky nebyly
povinné.

Podoba testů je zásadní pro-
měnnou. V každém případě bude
muset jít o odborně, lékařsky pro-
vedený odběr na atestovaném mís-
tě. Budou-li to antigenní testy,
hradí se každému co tři dny z ve-
řejného pojištění. Jestli ale padne
volba na spolehlivější, citlivější
PCR, bude to na ceně dětských
letních kempů znát: test vychází
cirka na patnáct set a každý si ho
hradí sám, stát nic nepřispívá.

I přes tuto nejistotu je zájem
o tábory veliký. „Více než polovi-
na kapacity je obsazena. Některé

tábory jsou již zcela vyprodané,“
uvedl pro LN předseda spolku
Děti bez hranic Josef Valter s tím,
že s přihláškami otálejí lidé napří-
klad na společné tábory pro rodi-
če s dětmi. Valter ale počítá, že
s uvolněním protiepidemických
opatření se kapacita rychle zapl-
ní. „Nakonec jsme i loni měli
všechny tábory obsazené. Očeká-
váme to i letos, pokud bude dobrý
vývoj,“ doplnil.

Nikdo se přitom nemusí bát, že
by kvůli zrušení tábora při nepříz-
nivé epidemické situaci přišel
o peníze.
Pokračování na straně 5

Co se mění
ode dneška
Po republice se plošně otevírají
provozovny tělových služeb jako
kadeřnictví, kosmetika či masáže.
Do tříd se také v šesti krajích
a Praze vracejí děti z druhých
stupňů základních škol. LN přinášejí
přehledný seznam opatření, která
se aktuálně rozvolňují. strana 2

Zvířatům v zoo
už lidé scházeli

Jaké bude Česko po covidu? Nový
cyklus LN Restart pokládá tuto
otázku osobnostem, jejichž názory
a plány mají váhu. V dalším dílu
ředitel Safari Parku ve Dvoře
Králové Přemysl Rabas hovoří třeba
o tom, jaká byla solidarita lidí se
zvířaty či jak covid zasáhl záchranu
ohrožených nosorožců bílých
severních. strana 4

Outlety vyhlížejí
nákupní žně
Zimní oblečení zahltilo sklady
obchodníků. Těžit z toho
budou podle expertů
pravděpodobně outletová centra,
která kolekce prodají s výraznou
slevou. strana 13

Voják římských
legií Vlastimil Hort

Nejslavnější český šachista druhé
poloviny 20. století Vlastimil Hort
odpovídá v seriálu LN O smyslu
života na otázky, zda věří v Boha,
v posmrtný život duše či co by
vzkázal mladé generaci. strana 18

Třetí titul
pro Slavii v řadě
Sešívaným fotbalistům pomohl
k jistotě obhajoby Liberec, který
obral o body Spartu. strana 16

Velkolepá
vodní cesta
Nově oprášený plán prokopat kanál
souběžný s bosporskou úžinou se
stal horkým politickým tématem
a další municí pro kritiky tureckého
prezidenta Erdogana. Záměr má
přitom kromě negativ i pozitivní
aspekty, píše blízkovýchodní expert
Břetislav Tureček. strana 6

Očkovací loterie
Část vakcinačních center bere rezervace jen dle věku. Třeba pro onkologické pacienty to může být fatální

Bez stresu
i bez lidí

O letní tábory je zájem. I s testem

1 009 631
lidí mělo v Česku k 1. 5.

ukončené očkování proti
covidu-19, celkem bylo

aplikováno

3 180 120
dávek

covidu-19, celkem bylo
aplikováno

3 180 120
dávek

Prvomájový polibek. První květnový den je tradičně spojen s líbáním pod rozkvetlou třešní, které si v sobotu dopřála i dvojce v Hradci Králové.
Ženě má polibek zajistit v příštím roce krásu, přitažlivost a plodnost. Více o oslavách 1. máje na straně 3 FOTO MAFRA – MARTIN VESELÝ

re
sta
rt

Kde je nejlepší
poměr
mezi cenou
a výnosem
z nájmu

BOHDALKA
JE NÁRODNÍ

Talent vs. doba Strana 8

NEMOVITOSTI
BYT JAKO INVESTICE

Kde je nejlepší BOHDALKA
JE NÁRODNÍ

Talent vs. doba
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SLOUPEK LN


