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Zámeckým parkem se nese
zvuk motorových pil
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Nejlepší robot – ničitel hradů
je z Jiráskova gymnázia

Bývalá hájovna by mohla
být letním útočištěm romantických turistů. Zámecký park v Opočně prochází kompletní obnovou.
JANA KOTALOVÁ

www.nachodsky.denik.cz

Náchod – Jsme moc
rádi, že ani pandemie koronaviru nezabránila našim žákům se úspěšně
účastnit robotických
soutěží. I každoroční
soutěž VEX Challenge pořádaná firmou
AV Media Systems,
a.s., byla přenesena
do virtuálního prostředí, do povedeného simulátoru virtuálních robotů VEXcode VR. Zde jsou pro robota připravena
různá hřiště, na kterých musí plnit zadané úkoly.
Letošní soutěžní úkol byl pojmenován Ničitel
hradů – na hřišti byly z kostek postaveny nejrůznější „hrady“ a cílem robota bylo všechny hrady
zničit a kostky uklidit, tj. shrnout pryč přes okraj
hřiště. A to zcela autonomně – bez dálkového
ovládání, robot se musel orientovat jen pomocí
svých senzorů (ultrazvukového dálkoměru a barevného senzoru).
Tuto soutěžní úlohu jsme nejprve řešili s žáky
primy v rámci distanční výuky volitelného předmětu Hrátky s robotikou, ti úspěšní poté svoje
řešení odevzdali do soutěže.
Soutěž byla vyhlášena ve třech kategoriích
společně pro základní i střední školu – v první,
nejlehčí kategorii bylo pevně dáno rozmístění
kostek (hradů)
na hřišti, v dalších dvou obtížnějších kategoriích bylo
úkolem robota
shodit kostky
na třech případně pěti různých hřištích,
kde už byly
kostky náhodně rozmístěné. Úloha se zdála zpočátku docela jednoduchá, ale jen do té doby, než
jsme ji zkusili naprogramovat – fyzikální model v
simulátoru je docela realistický, takže kostky pokaždé spadnou trochu jinak a robot na to musí
umět zareagovat.
Žák primy Martin Joch byl natolik úspěšný, že s
přehledem vyhrál třetí, nejtěžší kategorii a jeho
robot byl nejrychlejší i v kategorii druhé. Za svůj
úspěch dostal Martin od zástupců firmy AV Media
krásnou stavebnici VEX IQ. Gratulujeme a už se
těšíme, až se s ní naučí pracovat a po prázdninách
nám ukáže její možnosti na robotickém kroužku.
RNDr. Jan Preclík, Jiráskovo gymnázium Náchod

Opočno – Už v červnu se pod
zámeckým letohrádkem rozdrnčely motorové pily. A jejich
zvuk se ponese zámeckým
parkem v Opočně i na konci
letošního roku. Bude se pokračovat v odstraňování suchých stromů a čištění severních svahů. V plánu je kompletní obnova údolí a dojde i
na opuštěnou hájenku skrytou
u Jeronýmovy vyhlídky.

Z JERONÝMOVY VYHLÍDKY
JE PARK NEJKRÁSNĚJŠÍ
Zřejmě nejkrásnější výhled na
opočenský zámek skýtá Jeronýmova vyhlídka. Kdo sem
ještě nezabloudil, možná ani
netuší, že v jejím sousedství se
skrývá bývalá hájovna. Její

TOULKY PŘÍRODOU. Zámecký park v Opočně přímo láká k dlouhým procházkám. A nabízí malebné scenérie. Foto: Deník/ Jana Kotalová

stav napovídá, že je už dlouho
osiřelá. Dveře chrání mříž zajištěná zámkem a proti vniknutí jsou zabezpečená i okna.
V budoucnu by však domek
měl najít využití. Obnovou by
měl projít jak zámecký park,
tak hájovna.
„Bude se projektovat celé
údolí, jeho kompletní obnova

JASANY JDOU K ZEMI
Bohužel, nemoc zpečetila také
osud deseti jasanů pod zámeckým letohrádkem. Letos v červnu začalo jejich vyřezávání.
Práce tím ale nekončí, přesunou se jen do dalších částí parku. „Až k hájovně to je vyčištěné. V listopadu a prosinci se
bude pokračovat v kácení suchých stromů a čištění severních svahů,“ dodává kastelán.

MAPA REPUBLIKY JEŠTĚ NEROZTÁLA
Na sněhovém poli Mapa republiky
naměřili pracovníci Správy KRNAP
29. června výšku sněhové pokrývky
2,5 metru. Přitom ještě 3. června zde
bylo sedm metrů sněhu. Mapa republiky přitahuje odborníky řadu let.
Nejpřesnější data získávají s použitím
technologie GPS i dronů, které zaměřují terén bez sněhu i se sněhovou vrstvou a vzájemně je porovnávají. Mapou republiky se nazývá sněhové pole na jižním svahu Studniční
hory. Přestože leží na jižním svahu,
který odtává nejdříve, sníh zde zůstává prakticky nejdéle v Krkonoších. Jak sněhové pole odtává, ztrácí
tvar prvorepublikového Československa s Podkarpatskou Rusí, poté
odtává Slovensko, až nakonec zůstávají střední Čechy. Foto: Michal Fanta

Foto: archiv gymnázia

Galerie Dům vystaví díla
Eliáše Dolejšího
Broumov – V sobotu 3.
července v 16 hodin se v
Galerii Dům, situované v
zahradě broumovského
kláštera, uskuteční vernisáž výstavy Eliáše Dolejšího „Čekání“. Kurátorkou výstavy je Iva
Mladičová. Výstava potrvá do 29. srpna, otevřena bude každý den
od 10 do 17 hodin.
K charakteristikám uměleckého rukopisu Eliáše
Dolejšího náleží výrazy intenzity a křehkosti, napětí a odhmotnění, barevná exprese, práce z nalezených materiálů, vědomí dočasnosti hmotné
reality, zájem o možnost syntézy různých duchovních idejí, schopnost navodit atmosféru
procesu rituálu.
Eliáše Dolejšího zajímá živý prostor vjemu tradice, archaičnosti, mýtu. Svými pracemi zpřítomňuje prostory symbolů a duchovních idejí. Pokouší se o výtvarné zprostředkování průniku rozmanitosti duchovních systémů, nalézání univerzální podstaty. Vztahuje se k symbolickému
myšlení, jež je odedávna podstatou lidské bytosti.
Kateřina Ostradecká
Foto: archiv umělce

a do plánu je zahrnutá i hájovna. Loni jsme ji nechali zaměřit a letos by měli projektanti vypracovat návrh její
obnovy. Byl bych rád, aby
sloužila k rekreaci, pro ubytování. Je tam nádherný výhled
na zámek. Bylo by to pěkné
ubytování třeba na týden o
prázdninách,“ uvažuje kaste-

lán opočenského zámku Tomáš Kořínek.
Že se v parku něco děje, přitom návštěvníci mohli zaznamenat už před dvěma lety, kdy
se do dna zámeckých rybníků
zakously bagry a zbavily je
nánosů bahna, které se tu po
dvě desítky let usazovalo. Kolem nich se pak objevilo nové
zábradlí. V údolní části parku
se v zimním období kácely za
využití koňské síly kůrovcem
napadené a zničené dřeviny a
byly vysazeny nové. Další výsadba ještě bude následovat.

Na první dávku si v Hradci počkáte
Pokračování ze strany 1
V hradecké fakultní nemocnici aktuálně čekají na PIN2 asi
čtyři tisíce převážně mladých
lidí. Takový počet zvládnou
zdravotníci, kteří nyní očkují v
Hradci vůbec nejrychlejším
tempem od začátku vakcinace,
proočkovat za necelé čtyři dny.
Jenže aktuálně jde naprostá
většina vakcín na přeočkování
už dříve očkovaných lidí druhou dávkou. Průměrně se ve
fakultní nemocnici aktuálně
očkuje přes 1100 lidí každý
všední den. O víkendech je to
dokonce přes 1600 lidí. Jenže
pouhá dvě procenta dávek z
těchto počtů se dostanou k lidem, kteří jdou na očkování
poprvé. Za posledních sedm
dní tak dostalo v Hradci Králo-

První dávku vakcíny má skoro polovina lidí
Aspoň jednou dávkou už je v kraji očkováno 48 procent obyvatel.
Obě dávky má pak asi 34 procent lidí. V obou statistikách se hradecký
kraj řadí mezi premianty. „Týden co týden naočkujeme téměř všechny
dávky vakcín, které máme k dispozici,“ říká hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček (ODS). Aktuálně zbývá v mrazácích jen asi
20 tisíc dávek. Současným tempem je zdravotníci proočkují za čtyři
dny. Ze skoro půl milionu přijatých dávek jich muselo být v kraji znehodnoceno jen 342. Aktuálně to hrozí i 65 vakcínám Janssen v Novém
Městě nad Metují a Novém Bydžově, u kterých se blíží datum expirace.

vé první dávku jen 240 lidí.

PO MĚSÍCI PIN2, TERMÍN
ZA DALŠÍ TŘI TÝDNY
Kvůli potřebě dokončit očkování u lidí, kteří už první dávku
dostali, se fronta posouvá
opravdu pomalu. A netýká se
to jen čerstvě plnoletých. „Zaregistrovala jsem se 1. června.
PIN2 mi přišel až minulou so-

botu, a když jsem si za 20 minut sms všimla a šla si vybrat
termín, ten nejbližší na výběr
byl až 21. července,“ říká jednatřicetiletá Michaela Horynová. Od registrace k první
dávce u ní tak uplyne dlouhých 51 dní. Ministerstvo
zdravotnictví přitom před
dvěma týdny informovalo, že
by od poloviny července mělo

být možné přijít do očkovacího
centra i bez registrace.

JINDE V KRAJI JE SITUACE
VÝRAZNĚ LEPŠÍ
Zatímco v Hradci si na očkování aktuálně počkáte dlouhé
týdny, jinde je situace příznivější. Třeba v Jaroměři je ve
frontě čekající na PIN2 jen 120
lidí. Běžně tam přitom zdravotníci aplikují až 200 prvních
dávek denně. Jen několik dní
budete pravděpodobně čekat i
v Náchodě, Rychnově nebo
Vrchlabí. Lidé nad 60 let pak
mohou vakcínu dostat okamžitě. Třeba v Novém Bydžově
nabízí praktik komukoliv přebytečnou jednodávkovou
vakcínu od firmy Johnsson and
Johnsson. Stačí jen zavolat na
číslo 493 582 735.
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