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EPIDEMIE KORONAVIRU V EVROPĚ SÍLÍ

Itálie izoluje sever
země, tisíce Čechů
spěchají domů

Ve vlaku, který krátce před půlnocí
ze soboty na neděli odjížděl ze se‑
veroitalskéPadovysměremnaŘím,
nebylo k hnutí. Byl přeplněný stu‑

dentymístníuniverzity idalšími lidmizměs‑
ta, kteří se z italských médií dozvěděli, že
vládamůžekvůli epidemiikoronaviru,který
způsobuje onemocnění Covid‑19, zakázat
cestování na severu země. „Tak jsem běžel
na kolej, zabalil si a vyrazil domů,“ svěřil se
agentuře AP dvacetiletý student Roberto
Pagliara, kterýmířil do rodnéhoměstaPug‑
lia na jihu Itálie.
Jenopárhodinpozději premiérGiuseppe

Conte opravduoznámil karanténuprooby‑
vatele Lombardie a 14 provincií v regionech
Emilia‑Romagna,PiemontaVeneto (Benát‑
sko). V částečné izolaci se ocitlo na 16 mi‑
lionů lidí, což jepřibližně čtvrtinapopulace.
Zákaz cestování se týká i velkých měst – fi‑
nančníhocentrazeměMilánanebomezi tu‑
ristypopulárníchBenátek.Karanténapotr‑
vá do 3. dubna.
„Nebude možné žádné přemísťování

do nebo z těchto oblastí nebo uvnitř nich,
s výjimkou prokázaných důvodů souvisejí‑
cích s prací, naléhavých případů nebo zdra‑
votníchdůvodů,“ řeklpremiérConte.Úřady
se tak snaží zastavit šíření koronaviru. Itá‑
lie je nejhůře postiženou evropskou zemí.
Kdrastickémuopatřenívládudonutil iprud‑
kýnárůstpočtunakažených, jenvsobotuse
objevilo 1200 nových případů.
Čeští turisté, kteří jsou v oblastech s na‑

řízenou karanténou, se mohou vrátit zpět
do vlasti, ujistil ráno na Twitteru český mi‑
nistr zdravotnictví AdamVojtěch. Podle in‑
formací od telefonních operátorů se o ví‑
kenduv Itálii pohybovalo 16 tisícČechů, a to
zejména v horských oblastech a lyžařských
střediscíchvuzavřenýchzónách.Částznich
aleužvpátekpředčasněukončila svůjpobyt
avrátila sedoČeskapředpůlnocí.Kvůlinaří‑
zení vlády, podlekteréhočekákaždého, kdo
se z Itálie vrátil popáteční půlnoci, povinná
čtrnáctidenní karanténa doma.

Tereza Strnadová, Ondřej Soukup
autori@economia.cz

„Bydleli jsmevmalémrodinnémpenzionu
asi 10 kilometrů od střediska Passo Tonale
v Trentinu, ale nákazy jsme se nebáli, po‑
hybovali jsme se jen na trase penzion, auto,
sjezdovka.Když jsemaleslyšela, žeponávra‑
tumámbýtpovinnědvatýdnydoma,vyděsi‑
lomě to. Výplatu bychměla poloviční amůj
zaměstnavatelmi dal najevo, že zméhopří‑
padného pobytu doma nebudemít radost,“
popsala cestouz Itálie svoji situaciKateřina
Jelínková z jižníMoravy.
Každý, kdohranicepřekročil dnes popůl‑

noci, se musí co nejdřív telefonicky ohlásit
svému praktickému lékaři a ten nařídí ka‑
ranténu. Ta nově platí nejen pro Čechy, ale
i procizince, kteří vČesku trvale či přechod‑
něžijí.Výjimkuz tohotoomezenímají řidiči
kamionů a zdravotní služby a piloti.
Na 10 hraničních přechodech také pro‑

bíhají namátkové kontroly, při kterých po‑
licisté měří cestujícím teplotu. Ta a kašel
jsou hlavní příznaky nového koronaviru.
Lidem policisté rozdávají letáky s informa‑
cemi o koronaviru. Stejné od rána rozdáva‑
jí průvodčí v mezinárodních vlacích a také
v letadlech.
Přijatáopatřeníkritizují lidéna sociálních

sítích. „Omezují se práva a volný pohyb čes‑
kýchobčanů,ale Italovésedálveseleprochá‑
zejí po Václavském náměstí,“ napsal napří‑
kladředitelKnihovnyVáclavaHavlaabývalý
diplomatMichaelŽantovský.PodleAsociace
cestovníchkanceláří tisíceČechůplánované
zájezdydoItálie ruší. „Pokud jenějakáoblast
zavřenáazájezddonísenemůžeuskutečnit,
cestovní kanceláře peníze vracejí, případně
nabídnou jinou destinaci. Pokud ale v dané
oblastinejsouomezení,nemajícestovníkan‑
celáře důvod zákazníkům stornopoplatky
neúčtovat,muselybyobjednanéslužbyplatit
ze svého,“ uvedl ředitel Asociace cestovních
kanceláří ČRMichal Veber.
V Itálii senakazilozatím7375 lidí a366ne‑

moci podlehlo. Koronavirus se začal v pro‑
sinci šířit v Číně, která s více než 80 tisíci
případy nákazy a více než 3000 oběťmi zů‑
stává nejpostiženější zemí. Nyní nejrychleji
přibývánovýchpřípadůinfekcea jejíchobětí
právě v Itálii a také v Íránu.Virus byl zachy‑
cen ve více než stovce zemí.

ODBORÁŘI SE NEJVÍCE BOJÍ O MÍSTA VE VÝROBĚ
MOTORŮ A V ELEKTROTECHNICKÉM PRŮMYSLU

JAK UBRÁNIT
EVROPU KOHO V ČESKU

NAHRADÍ ROBOTI HOKEJOVÁ EXTRALIGA
BUDE PO SESTUPU
KLADNA MÉNĚ
ATRAKTIVNÍ

EVROPA ZAČÍNÁ DÁVAT
NA SVOJI BEZPEČNOST
VÍC PENĚZ. JIŘÍ ŠEDIVÝ
NA TO BUDE DOHLÍŽET
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7375
případů
Italské úřady
ke včerejšku
registrovaly
7375 lidí
nakažených novým
koronavirem,
366 zemřelo.
V Česku bylo
zatím registrováno
32 případů
nákazy. Ministr
zdravotnictví
Adam Vojtěch
dnes navrhne
Bezpečnostní
radě státu zavést
zákaz návštěv
v domovech
pro seniory
a v nemocnicích

Film podle stejnojmenného románu Jerzyho Kosińského šel do klání
s 11 nominacemi. Proměnil osm z nich včetně těch za nejlepší film, nejlepší
režii a nejlepší kameru. V pražském Rudolfinu bodoval i komorní a divácky
úspěšný film Vlastníci, který pojednává o domovní schůzi. Proměnil tři
z 12 nominací. Při udělování filmových cen bodoval také úspěšný seriál
Most! Dva lvy za nejlepší mužský herecký výkon jak v hlavní, tak ve vedlej-
ší roli si odnesli Jiří Schmitzer a Ladislav Mrkvička jako představitelé road
movie Staříci. Snímek pojednává o touze po pomstě dvou bývalých politic-
kých vězňů. Film Staříci měl deset nominací. Foto: HN – Lukáš Oujeskýstrana 6

MARHOULOVO NABARVENÉ PTÁČE
OVLÁDLO FILMOVÉ CENY
Černobílý snímek o krutostech války Nabarvené ptáče
producenta, scénáristy a režiséra Václava Marhoula se stal
na vyhlašování filmových cen Český lev filmem roku 2019.

„Proti oligarchům,
jako je Babiš,
potřebuje EU zákon“
Nejsilnější frakce
v europarlamentu v čele
s Manfredem Weberem, chce
v usnesení konstatovat, že se
v Česku vytvořily „oligarchické
struktury“. strana 7

Nokia zaspala nástup
5G. Nový šéf tomá
změnit
strana 14

Reklama hyzdí dům.
Soud nařídil ji sundat
Vidí je každý, kdo přijíždí
po magistrále do centra Prahy.
Dvě obří reklamy překrývají
blok domů na konci Nuselského
mostu. Tomu má být brzy
konec.
strana 4

UDÁLOSTI PODNIKY A TRHYUDÁLOSTIDVTV

„Odpůrkyně mamografu šíří
lži, s rakovinou prsu přišla
i čtrnáctiletá dívka.“

Jan Daneš
mamodiagnostik a zakladatel českého
screeningového programu

SLEDUJTE ROZHOVOR DVTV
NA AKTUÁLNĚ.CZ

O dalších dopadech
šíření nového
koronaviru na Česko
a svět čtěte na
stranách 2, 3 a 12.


