
 

  

TV Nova poskytuje podporu ukrajinským dětem 
 

Praha, 10. března 2022 – Válka na Ukrajině s sebou přináší nejistotu pro mnoho lidí, kteří 

musí opustit své domovy a utéct do bezpečí do některé z okolních zemí. Váleční uprchlíci, 

většinou ženy a děti, tak přichází každý den i do České republiky. TV Nova svoji pozornost 

věnuje právě té nejzranitelnější a nejohroženější skupině válečných uprchlíků, a to jsou děti. 

Cílem je co nejvíce těmto dětem usnadnit a zpříjemnit příchod do pro ně neznámého 

prostředí. 

 

TV Nova tak nyní pomáhá ve spolupráci s Hasičskými záchrannými sbory, neziskovými 

organizacemi a místními orgány vybavit dětské koutky v Kontaktních asistenčních 

centrech, která průběžně vznikají ve větších městech po celé republice. Po dohodě s těmito 

organizacemi a na základě poptávky od center bylo dodáno to vybavení do dětských koutků, a to 

dětský nábytek, televize, hračky. Navíc je tam po celý den zajištěn profesionální dohled. Děti tak 

mají prostor, kde si mohou hrát a najít trošku klidu po náročných dnech, než si jejich rodinní 

příslušníci zařídí potřebné dokumenty a další administrativní úkony. Dětské koutky vybavujeme 

v asistenčních centrech pomoci Ukrajině například v Plzni, Příbrami, a v Karlových Varech 

i v dalších městech.  

 

„Asistenční centra se plní každý den a celý proces se může natáhnout i na několik hodin. Je skvělé, 

že během této doby se mohou děti zabavit, aklimatizovat se v novém prostředí a na chvíli 

zapomenout na hrůzy, kterými si prošly. Jsme rádi, že nám TV Nova pomáhá koutky vybavit. 

Velkou přidanou hodnotu přináší i ukrajinsky mluvící dobrovolníci, takže děti tam mají někoho, kdo 

na ně mluví jejich vlastním jazykem,“ říká pan plk. Ing. Tomáš Horvát PhD., ředitel územního 

odboru Příbram HZS Středočeského kraje.  

 

TV Nova se navíc dohodla s ukrajinskou mediální společností 1+1 Media Group, která poskytla 

možnost streamování svých dětských pořadů. Od dnešního dne je tedy na webové stránce 

Nova Plus k dispozici obsah pro děti a rodiny v ukrajinštině. Všechny děti a rodiny tak bez 

ohledu na místo svého pobytu v České republice si budou moci na internetu bezplatně sledovat 

pohádky, rodinné filmy a další pořady v jejich rodném jazyce.  

 

„Tyto děti přišly o všechno, na co byly zvyklé, co pro ně bylo normální, je proto naším cílem, aby 

se cítily vítány, a nabídnout jim jakoukoli formu úlevy. Nejdůležitější je vytvořit pro tyto děti a rodiny 

co nejlepší možné prostředí. Jsme připraveni pomoci, jak jen to bude možné. Jsem opravdu ráda, 

že jsme dostali možnost podílet se na vybavení koutků a dokázali se také spojit s ukrajinskou 

společností 1+1 a přinést dětem a rodinám na útěku alespoň kousek domova," dodává Klára 

Brachtlová, generální ředitelka TV Nova.  

 

Vysílání 1+1 Media Group v ukrajinštině je k dispozici v sekci Sledujte živě nebo zde.  

https://novaplus.nova.cz/sledujte-zive/43-plusplus

