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Už jen několik dní zbývá do startu poněkud neobvyklého maratonu, jehož vítězi jsme tak trochu my všichni. 

K nepřetržitému očkování proti covid-19 s minimální délkou 24 hodin od pátku 11. do soboty 12. června se 

definitivně přidala tři středočeská očkovací centra – Městec Králové, Dobřichovice a Nymburk. Do půlnoci 11. 

a pak znovu od rána 12. se bude očkovat i v Berouně. Všichni zúčastnění očekávají, že si spočtou neobvyklý 

společný rekord v podobě zhruba 4 000 podaných vakcín. A kromě nočního očkování nabídnou jednotlivá 

zapojená očkovací centra taky něco navíc. 

„Po měsících přísných omezení přichází čas, kdy se postupně vracíme k normálnímu životu. Nejen, že se otevřely 

základní služby, ale můžeme si dovolit zajít zase do kavárny, na koncert či na výstavu,“ říká koordinátorka očkování 

v Městci Králové Lucie Drobík Kolářová, „jsme přesvědčeni, že ústup epidemie výrazně ovlivnilo mimo jiné také 

očkování, proto si dovolíme nabídnout jako určitý způsob oslavy znovuzrození společnosti rovněž něco kulturního.“  

Městec Králové: Provizorní kavárna, kterou zajistí místní kavárna Na Radnici, bude nabízet kávu po celou dobu 

nonstop očkování. V areálu bude ke zhlédnutí výstava fotografií z covidového oddělení Oblastní nemocnice Jičín, kde 

v nejtěžších měsících pečovali o desítky pacientů ve vážném stavu. 

Dobřichovice: Budova zdejšího očkovacího centra bude během maratónské očkovací noci speciálně osvícena. Čekání 

po aplikaci vakcíny si naočkovaní zkrátí sledováním sestřihů z místních sportovních a kulturních akcí. V případě 

příznivého počasí proběhne v blízkosti očkovací haly v pátek od 21. hodin do půlnoci diskotéka pod širým nebem. 

Nymburk: Rovněž nymburské maratónské očkování bude doprovázet dobrá káva v podání Charlie's coffee garden. 

Od 3. 6. 2021 se mohou k registraci na očkování proti covid-19 hlásit všichni starší 16 let. Očkovací místa zapojená 

do maratonu přijímají starší 16 let. Hlásit se lze standardně přes registr MZ ČR, nebo též po dohodě s konkrétním 

očkovacím místem.  

Očkovací maraton podporuje rozhlasová stanice ČR Radiožurnál, která zajistí přímé vstupy ze všech maratonských 

očkovacích míst. Můžete se těšit rovněž na živé vstupy zajištěné TV Nova. 

Záštitu akce, kterou iniciovala očkovací místa v Městci Králové a v Dobřichovicích, převzal Ing. Pavel Pavlík, radní pro 

zdravotnictví Středočeského kraje.  

Každý naočkovaný v rámci maratonu si domů odnese pamětní samolepku na respirátor. Pořadatelé akce budou 

usilovat o zápis do knihy rekordů prostřednictvím Agentury Dobrý Den jako nejdelší nonstop očkování. 

Více informací: 

Očkovací místo Dobřichovice – Ing. Jiří Geissler – 605 231 332 

Očkovací místo Městec Králové – Mgr. Lucie Drobík Kolářová – 727 900 544 

Očkovací místo Nemocnice Nymburk – Ing. Aneta Šenová 739 516 286 
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