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1/1	   Volby	  do	  Poslanecké	  sněmovny	  by	  na	  
přelomu	  března	  a	  dubna	  vyhrálo	  hnutí	  ANO.	  
Vyplývá	  to	  z	  exkluzivního	  volebního	  modelu	  
TNS	  Aisa	  pro	  Českou	  televizi.	  ANO	  by	  získalo	  
29-‐procent	  hlasů,	  druhá	  by	  skončila	  sociální	  
demokracie	  s	  	  devatenácti	  a	  půl	  procenty.	  
KSČM	  by	  podpořilo	  přes	  13	  procent	  lidí.	  
ODS	  a	  TOP	  09	  -‐	  by	  shodně	  získaly	  po	  9-‐ti	  
procentech.	  Do	  dolní	  komory	  by	  se	  ještě	  
dostali	  lidovci.	  

PŘEDTÍM	  BŘEZEN	  DUBEN	  MEZI	  AGENTURA	  
JMÉNO	  t-‐n-‐s	  a-‐i-‐s-‐a	  OD	  ČESKÁ	  TELEVIZE	  
OBJEDNAT,	  ONI	  UDĚLAT	  PRŮZKUM	  PŘÍPAD	  
LIDÉ	  ONI	  VOLBY	  PRO	  POSLANECKÁ	  SNĚMOVNA	  
VÍCE	  KLF(osoba++)	  ONI	  CHTÍT	  VOLIT	  STRANA	  
ANO	  CELKEM	  29	  PROCENT	  DRUHÝ	  č-‐s-‐s-‐d	  MÍT	  
19,5	  PROCENT	  TŘETÍ	  STRANA	  KOMUNISTA	  MÍT	  
PŘES	  13	  PROCENT,	  ZBYTEK	  o-‐d-‐s	  t-‐o-‐p	  09	  MÍT	  9	  
PROCENT	  DALŠÍ	  TVÍ	  POSLANEC	  MÍSTO	  
OBSAZENO	  PATŘIT	  STRANA	  LIDOVCI 

1/2	   Česká	  národní	  banka	  si	  není	  vědoma	  
jakékoli	  manipulace	  s	  takzvanou	  sazbou	  
PRIBOR.	  V	  Otázkách	  Václava	  Moravce	  to	  
řekl	  její	  viceguvernér	  Vladimír	  Tomšík.	  Sazba	  
určuje,	  za	  kolik	  si	  banky	  půjčují	  peníze	  mezi	  
sebou.	  Centrálnímu	  bankovnímu	  domu	  
přišel	  v	  pátek	  dopis	  od	  náměstka	  ministra	  
financí	  Martina	  Prose,	  ve	  kterém	  žádá	  o	  
vyšetření	  možného	  umělého	  posouvání	  této	  
sazby.	  	  

OTÁZKY	  VÁCLAV	  MORAVEC	  BYLO	  POZVÁNKA	  
OSOBA	  t-‐o-‐m-‐š-‐í-‐k	  TJ.	  ČESKÝ	  NÁRODNÍ	  
BANKA	  OSOBA	  VRCHNÍ	  DRUHÝ	  HOVOR	  DŮVOD	  
MINISTR	  FINANCE	  NÁMĚSTEK	  OSOBA	  JMÉNO	  p-‐
r-‐o-‐s	  BYLO	  DOPIS	  SESTAVIT	  POSLAT	  ČESKÁ	  
NÁRODNÍ	  BANKA	  DŮVOD	  NELÍBIT	  ÚROK	  SAZBA	  
JMÉNO	  p-‐r-‐i-‐b-‐o-‐r	  -‐	  ČESKÁ	  NÁRODNÍ	  
BANKA	  ZVÝŠIT	  PROSIT	  ŽÁDAT	  ONI	  VYŠETŘENÍ	  
SKUPINA	  KDO	  NÁPAD	  ÚROK	  VYSOKO	  ALE	  MUŽ	  
OSOBA	  t-‐o-‐m-‐š-‐í-‐k	  POVÍDAT	  VYŠETŘENÍ	  
NEBUDE,	  DŮVOD	  VIDĚT	  VŠECHNO	  
POŘÁDEK,	  PODVOD	  NENÍ	  ZNAMENAT	  
VYŠETŘENÍ	  NEBUDE 

1/3	   Ministerstvo	  práce	  a	  sociálních	  věcí	  
připravuje	  návrh	  na	  zřízení	  institutu	  
dětského	  ombudsmana.	  Česká	  republika	  je	  
jednou	  z	  posledních	  čtyř	  evropských	  zemí,	  
kde	  ještě	  nefunguje.	  Jeho	  ustavení	  
doporučuje	  i	  výbor	  OSN	  pro	  práva	  dítěte.	  
Instituce	  by	  měla	  dohlížet	  na	  ochranu	  a	  
prosazování	  práv	  dětí.	  Podle	  představy	  
ministra	  pro	  lidská	  práva	  Jiřího	  Dienstbiera	  
by	  se	  nový	  dětský	  ombudsman	  věnoval	  
nejen	  konkrétním	  stížnostem,	  ale	  
připravoval	  i	  návrhy	  změn	  zákonů	  a	  opatření	  
ve	  prospěch	  dětí.	  

MINISTERSTVO	  PRÁCE	  PLUS	  SOCIÁLNÍ	  VĚCI	  TEN	  
PLÁN	  PŘIPRAVIT	  ZALOŽIT	  SKUPINA	  
PRO	  OMBUDSMAN	  OSOBA	  ZÁMĚR	  DĚTI	  JEHO	  
PRÁVO	  MÍT	  DOSPĚLÝ	  LIDSKÝ	  PRÁVO	  ZÁMĚR	  
MINISTR	  OSOBA	  d-‐i-‐e-‐n-‐s-‐t-‐b-‐i-‐e-‐r	  TEN	  POVÍDAT	  
LEPŠÍ	  ZALOŽIT	  SKUPINA	  PRO	  DĚTI	  ZÁMĚR	  
OSOBA	  POUZE	  STÍŽNOSTI	  PODAT	  NE	  TAKY	  
RŮZNÝ	  ZÁKON	  PODMÍNKA	  CÍL	  ZÁMĚR	  DĚTI	  
PROTO	  TO	  OSN	  VÝBOR	  JEHO	  UŽ	  PŮVODNÍ	  MU	  
ČESKO	  DOPORUČIT	  ZALOŽIT	  SKUPINA	  DŮVOD	  
EU	  OBLAST	  VŠICHNI	  MÍT++	  ALE	  NEMÍT	  TJ.	  
ČESKO	  JÁ	  PLUS	  3	  STÁTY	  TAM++	  PROTO	  
DOPORUČIT	  ZALOŽIT	  SKUPINA 

1/4	   Ruská	  vojenská	  loď	  evakuovala	  z	  pobřeží	  
Jemenu	  přes	  300	  lidí	  z	  19ti	  států.	  Jsou	  mezi	  
nimi	  Rusové,	  Američané,	  Ukrajinci	  i	  Britové.	  
V	  noci	  na	  dnešek	  to	  oznámilo	  ruské	  
ministerstvo	  obrany.	  V	  poslední	  době	  se	  v	  
zemi	  odehrávají	  tvrdé	  boje	  mezi	  šíitskými	  
povstalci	  a	  vládními	  vojsky.	  Už	  přes	  -‐	  dva	  
týdny	  -‐	  pozice	  vzbouřenců	  bombardují	  i	  
letadla	  -‐	  arabské	  koalice	  v	  čele	  se	  Saúdskou	  
Arábií.	  

STAT	  JEMEN	  TAM	  PROBLEMY	  KRIZE	  POVSTALEC	  
SKUPINA	  JMENO	  š-‐í-‐i-‐t-‐s-‐k-‐ý	  SPOLU	  ARMADA	  
JEHO	  SPORY	  UZ	  14	  DNI	  ARABSKÝ	  
KOALICE	  HLAVNI	  ZAKLAD	  STAT	  SAUDSKA	  
ARABIE	  SPOLU	  STAT	  ZAPOJIT	  TAM	  LETADLO	  
BOMBARDOVAT	  DNES	  NOC	  BYLO	  RUSKO	  
MINISTERSTVO	  OBRANA	  INFORMACE	  OZNAMIT	  
BYLO	  RUSKO	  VOJENSKÝ	  LOD	  TAM	  POVÉST	  
ZACHRÁNIT	  LIDE	  KLF(osoby++)	  EVAKUACE	  
CELKEM	  PŘES	  300	  V	  TOM	  STÁT	  RUZNY	  CELKEM	  
19	  OSOBY	  NAPRIKLAD	  RUSKO	  AMERIKA	  
UKRAJINA	  ANGLIE.	  	  



 

 

1/5	   V	  univerzitním	  areálu	  keňské	  metropole	  
Nairobi	  vybuchl	  transformátor.	  Jeden	  
student	  přišel	  o	  život,	  nejméně	  sto	  dalších	  
bylo	  zraněno	  v	  tlačenici.	  Studenty	  výbuch	  
vyděsil.	  Nejspíš	  si	  mysleli,	  že	  by	  mohlo	  jít	  o	  
další	  teroristický	  útok.	  Před	  10	  dny	  ve	  městě	  
GARISA	  radikálové	  z	  organizace	  Šabáb	  zabili	  
142	  školáků.	  Příčina	  dnešní	  exploze	  není	  
zatím	  jasná.	  	  

STÁT	  KEŇA	  MĚSTO	  n-‐a-‐i-‐r-‐o-‐b-‐i	  UNIVERSITA	  
AREÁL	  TAM	  MÍT	  ELEKTRIKA	  VĚC-VE-TVARU-
KVADRU	  OBROVSKÝ	  NABÍJET	  TEN	  STÁT	  
SE	  VÝBUCH.	  JEDEN	  STUDENT	  OSOBA	  ZEMŘÍT	  
DALŠÍ	  LIDÉ	  OSOBY	  PŘES	  100	  ÚRAZ	  KVŮLI	  
VÝBUCH	  ONI	  ŠOK	  UTÍKAT	  PADAT	  PROTO	  ÚRAZ	  
TAKY	  KVŮLI	  ONI	  ŠOK	  DŮVOD	  10	  DNÍ	  PŘED	  
MĚSTO	  g-‐a-‐r-‐i-‐s-‐a	  BYLO	  STÁT	  SE	  TERORISTA	  
SKUPINA	  š-‐á-‐b-‐a-‐b	  ONI	  UDĚLAT	  TERORISTA	  
ŠKOLA	  OSOBY	  CELKEM	  142	  ZEMŘÍT	  PROTO	  TEĎ	  
ONI	  MYSLET	  TAKY	  DNES	  PRŮZKUM	  PROČ	  STÁT	  
SE	  VÝBUCH	  ZATÍM	  PŘESNĚ	  NEVĚDĚT 

1/6	   Dva	  bezpečnostní	  strážnící	  byli	  zabiti	  při	  
útoku	  na	  jihokorejskou	  ambasádu	  v	  
libyjském	  Tripolisu.	  Nejméně	  jeden	  další	  byl	  
zraněn.	  K	  útoku	  se	  přihlásila	  místní	  odnož	  
skupiny	  Islámský	  stát.	  Podle	  mluvčí	  
jihokorejského	  ministerstva	  zahraničí	  v	  
době	  útoku	  v	  budově	  pracovali	  tři	  jejich	  
občané,	  z	  toho	  dva	  diplomaté.	  Nikomu	  z	  
nich	  se	  ale	  nic	  nestalo.	  	  

STÁT	  LIBYE	  MĚSTO	  t-‐r-‐i-‐p-‐o-‐l-‐i-‐s	  TAM	  MÍT	  
VELVYSLANEC	  BUDOVA	  OD	  JIH	  KOREA	  TAM	  
BYLO	  STÁT	  SE	  TERORISTA	  UDĚLAT	  OD	  SKUPINA	  
ISLÁMSKÝ	  STÁT	  JIH	  KOREA	  MINISTERSTVO	  
ZAHRANIČÍ	  MLUVČÍ	  OSOBA	  POVÍDAT	  STÁT	  
SE	  TERORISTA	  DVA	  STRÁŽNÍCI	  HLÍDAT	  OSOBY	  
OBA	  MRTVÝ	  JEŠTĚ	  JEDEN	  OSOBA	  ZRANĚNÝ	  
DALŠÍ	  DOVNITŘ	  TŘI	  OSOBY	  V	  TOM	  2	  OSOBY	  
VELVYSLANEC	  TŘI	  ÚRAZ	  NIC	  ŠTĚSTÍ.	  

2/7	   Vůdce	  zakázaného	  Muslimského	  bratrstva	  
Muhammad	  Badí	  a	  dalších	  13	  členů	  
islamistického	  hnutí	  zřejmě	  trestu	  smrti	  
neuniknou.	  Egyptský	  soud	  potvrdil	  v	  březnu	  
vynesený	  rozsudek	  za	  údajné	  podněcování	  k	  
vraždám	  při	  protestech	  z	  roku	  2013.	  Po	  
konzultacích	  s	  náboženskou	  autoritou	  
vyhlásil	  soudce	  konečný	  verdikt	  ve	  státní	  
televizi.	  Odsouzení	  se	  ještě	  mohou	  odvolat	  k	  
nejvyššímu	  civilnímu	  soudu.	  

SKUPINA	  JMÉNO	  MUSLIM	  BRATRSTVA	  HLAVNÍ	  
ŘÍDIT	  VEDOUCÍ	  OSOBA	  b-‐a-‐d-‐í	  PLUS	  13	  OSOBA	  
VŠICHNI	  BYLO	  ROK	  2013	  EGYPT	  SNAŽIT	  TAHAT	  
PROVOKACE	  UŽ	  LIDÉ	  PROBLÉMY	  KRIZE	  
DEMONSTRACE	  KVŮLI	  TOMU	  LIDÉ	  DOST	  MRTVÝ	  
ŘÍKAT	  SKUPINA	  PLATIT	  VRAŽDA	  SOUD	  BYLO	  
ROZHODNUTÍ	  DÁT	  TREST	  SMRT	  ONI	  ODVOLAT	  
PŘEDTÍM	  BŘEZEN	  SOUD	  ZASE	  ROZHODNUTÍ	  
TREST	  PLATIT	  ZŮSTÁVAT	  POTOM	  SOUDCE	  
OSOBA	  BYLO	  SETKAT	  NÁBOŽENSTVÍ	  OSOBA	  
VŮDCE	  JEDNÁNÍ,	  TREST	  SMRT	  DÁT	  DOBŘE	  TEN	  
ANO	  SOUHLASIT	  POTOM	  EGYPT	  TELEVIZE	  JEHO	  
OZNÁMIT	  PLATIT	  TREST	  BUDE.	  ALE	  ONI	  MOCT	  
JEŠTĚ	  ODVOLAT	  PODAT	  CIVILNÍ	  SOUD	  UVIDĚT 

2/8	   Ruský	  motorkářský	  klub	  "Noční	  vlci"	  blízký	  
prezidentu	  Putinovi	  přijede	  do	  Berlína.	  Z	  
Moskvy	  má	  vyrazit	  koncem	  dubna.	  
Motorkáři	  svou	  jízdou	  chtějí	  oslavit	  sovětské	  
vítězství	  ve	  válce	  s	  nacistickým	  Německem.	  
Polští	  odpůrci	  Putinovy	  politiky	  už	  na	  
sociálních	  sítích	  slibují	  proti	  jejich	  průjezdu	  
protesty.	  Skupina	  má	  v	  plánu	  jet	  mimo	  jiné	  i	  
přes	  Česko	  a	  Slovensko.	  

RUSKO	  MOTORKA	  KLUB	  SKUPINA	  JMÉNO	  n-‐o-‐č-‐
n-‐í	  v-‐l-‐c-‐iI,	  ONI	  FANOUŠEK	  RUSKO	  PUTIN	  TAKY	  
SPOJENEC,	  BUDE	  TENTO	  VÝROČÍ	  VZPOMÍNKA	  
VĚC	  DOBA	  DÁVNO	  NACISTA	  
VÁLKA	  RUSKO	  VYHRÁT,	  NACISTA	  ZMIZET	  JAKO	  
OSLAVA,	  PROTO	  SKUPINA	  ONI	  PLÁN	  CHTÍT	  
MOTORKA	  PUTOVÁNÍ	  OD	  MOSKVA	  RUSKO	  
JEZDIT	  AŽ	  CÍL	  BERLIN	  V-‐TOM	  NĚMECKO.	  ALE	  
POLSKO	  LIDÉ	  ONI	  NELÍBÍT,	  UŽ	  TAM	  INTERNET	  
ŘÍKAT	  SOCIÁLNÍ	  SÍŤ	  DOHODA,	  PLÁN	  CHTÍT	  
PROTEST,	  BUDE	  MOTORKA	  JEZDIT	  LIDÉ	  KŘIČET	  
CEDULKA	  PROTI.	  TAKY	  SKUPINA	  PLÁN	  BUDE	  
PŘES	  ČESKO	  NAŠE,	  TAKY	  SLOVENSKO.	  



 

 

2/9	   Americký	  neslyšící	  vědec	  Tilak	  Ratnanather	  
je	  mezi	  14	  profesory,	  kteří	  získali	  
prezidentskou	  cenu	  pro	  nejlepší	  vědce,	  
matematiky	  a	  inženýry.	  Cena	  jim	  byla	  
předána	  v	  Bílém	  domě	  27.	  března	  a	  
současně	  s	  cenou	  získali	  dotaci	  ve	  výši	  
10.000	  dolarů	  na	  svůj	  výzkum.	  	  

AMERIKA,	  NESLYSICI	  VEDEC	  OSOBA	  JMENO	  
RATNANATHER,	  TEN	  PATRI	  PROFESOR	  OSOBY	  
CELKEM	  14	  BYLO	  DOVNITR	  PREZIDENT	  
AMERIKA	  BILY	  DUM	  TJ.	  PREDTIM	  27.BREZEN,	  
PREZIDENT	  OSOBA	  CENA	  PODAT,	  OSOBA	  
PODAT	  NEJLEPSI	  VEDEC,	  MATENMATIKA,	  
INZENYR,	  JESTE	  TAKY	  DAT	  PENIZE	  DOTACE	  10	  
TISIC	  DOLAR	  PRO	  VLASTNI	  JEHO	  VYZKUM.	  	  

2/10	   Ústřední	  výkonný	  výbor	  ČSSD	  dnes	  zvolil	  
dalších	  deset	  členů	  stranického	  
předsednictva.	  Dostali	  se	  do	  něj	  například	  
předseda	  Senátu	  Milan	  Štěch,	  ministr	  
školství	  Marcel	  Chládek	  nebo	  jihočeský	  
hejtman	  Jiří	  Zimola.	  Neuspěl	  naopak	  Zdeněk	  
Škromach,	  který	  nedávno	  vyhlásil	  ambice	  
kandidovat	  na	  prezidenta,	  pokud	  už	  svou	  
funkci	  nebude	  obhajovat	  Miloš	  Zeman.	  
Podle	  stanov	  ČSSD	  jsou	  mezi	  deseti	  členy	  i	  
tři	  ženy.	  

STRANA	  č-‐s-‐s-‐d	  VÝKONNÝ	  VÝBOR	  BYLO	  VOLBY	  
VĚC	  RADA	  CELKEM	  10	  OSOBY	  ALE	  MÍT	  PODLE	  
STANOVY	  MUSÍT	  7	  MUŽ,	  ŽENA	  3	  KLF(osoba)++	  
HLASOVAT	  HOTOVO	  PATŘIT	  RADA	  NAPŘÍKLAD	  
KLF(osoba)	  š-‐t-‐ě-‐ch	  TJ.	  PŘEDSEDA	  SENÁT	  
KLF(osoba)	  JEŠTĚ	  MINISTR	  ŠKOLSTVÍ	  KLF(osoba)	  
CHLÁDEK,	  NEBO	  JIH	  ČESKÝ	  KRAJ	  HEJTMAN	  
KLF(osoba)	  z-‐i-‐m-‐o-‐l-‐a.	  ALE	  NEPOVÉST	  PATŘIT	  
NAPŘÍKLAD	  KLF(osoba)	  š-‐k-‐r-‐o-‐m-‐a-‐ch	  TEN	  
BYLO	  PLÁN	  PŘÍPAD	  PREZIDENT	  ZEMAN	  DÁT	  
KANDIDÁT	  NEBUDE	  TEN	  CHTÍT	  PŘIHLÁSIT	  
KANDIDÁT	  VÝSLEDEK	  JEHO	  NEVYBRAT	  PATŘIT	  
RADA	  NIC	  

2/11	   Ministerstvo	  spravedlnosti	  dnes	  odpoledne	  
vydalo	  omluvu	  jednomu	  z	  bývalých	  poslanců	  
ODS	  Marku	  Šnajdrovi.	  Ten	  byl	  podle	  
rozhodnutí	  soudu	  spolu	  s	  Ivanem	  Fuksou	  a	  
Petrem	  Tluchořem	  v	  roce	  2013	  	  nezákonně	  
stíhán	  v	  tzv.	  kauze	  Nagyová.	  Od	  ministerstva	  
dostane	  Šnajdr	  i	  odškodnění	  půl	  milionu	  
korun.	  	  

BYLO	  ROK	  2013	  -‐	  PROBLÉM	  KAUZA	  
VĚC	  KLF(osoba)	  n-‐a-‐g-‐y-‐o-‐v-‐á,	  V-‐TOM	  JEŠTĚ	  
TŘI	  KLF(osoba++)	  š-‐n-‐a-‐j-‐d-‐r,	  f-‐u-‐k-‐s-‐a,	  t-‐l-‐u-‐ch-‐
o-‐ř,	  POLICIE	  BYLO	  MU	  TŘI	  ZKOUMAT,	  ALE	  TŘI	  
SOUD	  PODAT	  DŮVOD	  MÍT	  IMUNITA	  NESMĚT	  
VYŠETŘOVAT.	  SOUD	  UZNAT,	  MUSET	  MU	  
OMLUVIT.	  DNES	  ODPOLENDE	  BUDOVA	  MINISTR	  
SPRAVEDLNOST	  JEMU	  BÝVALÝ	  POSLANEC	  ODS	  
KLF(osoba)	  š-‐n-‐a-‐j-‐d-‐r	  UŽ	  HOTOVO	  OMLUVIT.	  
TAKY	  TEN	  PENÍZE	  DOSTANE	  JAKO	  ODŠKODNĚNÍ	  
PŮL	  MILION	  KORUN.	  

2/12	   Každý	  lékařský	  zákrok	  musí	  být	  proveden	  se	  
souhlasem	  pacienta,	  avšak	  mohou	  nastat	  
situace,	  ve	  kterých	  není	  možno	  tento	  
souhlas	  získat.	  Proto	  se	  ministerstvo	  práce	  a	  
sociálních	  věcí	  rozhodlo	  finančně	  podpořit	  
kampaň,	  jejímž	  cílem	  je	  informovat	  o	  
institutu	  dříve	  vysloveného	  přání.	  Ten	  těžce	  
nemocným	  pacientům	  v	  jistých	  případech	  
garantuje	  možnost	  odmítnout	  léčbu.	  Žádost	  
se	  sepisuje	  u	  notáře,	  v	  České	  republice	  to	  
však	  učiní	  jen	  málokdo.	  Většina	  totiž	  o	  této	  
variantně	  neví.	  	  

ČESKO	  NAŠE	  TADY	  NORMÁLNÍ	  PROCES,	  
PACIENT	  KLF(osoby++)	  BUDE	  MU	  LÉČIT,	  
OPERACE,	  VŽDYCKY	  PŘED	  DOKTOR	  KLF(osoba)	  
PAPÍR	  DÁT	  PACIENT	  KLF(osoab)	  BUDE	  LÉČIT,	  
RŮZNÝ	  SÁM	  SOUHLASIT	  PODPIS	  NEBO	  
ODMÍTAT.	  PŘÍPAD	  VÁŽNÝ	  NEMOC	  -‐	  
KOMUNIKACE	  AW	  NEBO	  AKUTNÍ	  HNED	  STÁT-‐
SE,	  NEMOCNICE	  DOVOZ,	  PAPÍR	  DÁT	  SOUHLASIT	  
VŮBEC,	  PŘÍMO	  MU	  LÉČIT,	  OPERACE,	  RŮZNÝ.	  
ALE	  LIDÉ	  MÍT	  PRÁVO	  NECHTÍT,	  CHTÍT	  
PŘIROZENÝ	  PROCES	  OPERACE	  LÉČIT	  BEZ.	  
ZNAMENAT	  	  MUSET	  PŘED	  DOVNITŘ	  NOTÁŘ	  
RAZÍTKO,	  PODPIS,	  POTOM	  TEN	  NEMOCNICE	  
TAM++	  INFORMACE	  ROZŠÍŘIT	  PACIENT	  
KLF(osoba)	  PŘÁNÍ	  JEHO.	  ALE	  BOHUŽEL,	  LIDÉ	  
MOC	  NEVĚDĚT,	  TAKOVÝ	  TO	  TVÍ.	  PROTO	  
MINISTERSTVO	  PRÁCE	  +	  SOCIÁLNÍ	  VĚC,	  PENÍZE	  
DÁT	  UDĚLAT	  KAMPAŇ	  INFORMACE	  
OZNÁMIT,	  POTOM	  LIDÉ	  SAMI	  ROZHODNUTÍ	  
CHTÍT	  NEBO	  NECHTÍT.	  



 

 

2/13	   Průlom	  v	  kubánsko	  -‐	  amerických	  vztazích.	  
Raúl	  Castro	  a	  Barack	  Obama	  se	  krátce	  
setkali	  na	  summitu	  v	  Panamě,	  potřásli	  
rukama	  a	  prohodili	  pár	  vět.	  K	  oteplování	  
vztahů	  mezi	  Kubou	  a	  Spojenými	  státy	  
dochází	  zhruba	  po	  půl	  století.	  Všichni	  teď	  
ale	  očekávají,	  jak	  se	  budou	  americko	  -‐	  
kubánské	  vztahy	  vyvíjet	  dál.	  	  A	  oba	  vůdce	  
chválí	  a	  podporují.	  	  

VEC	  KUBA	  VZTAH	  AMERIKA	  UZ	  PRES	  50	  
LET	  	  SPOR,	  TED	  VELKA	  ZMENA,	  VYPADÁ	  
BUDOUCNOST	  DOBRY	  VZTAH.	  STAT	  PANAMA	  
TAM	  SCHUZE	  SRAZ,	  KUBA	  PREZIDENT	  CASTRO	  
SPOLU	  AMERIKA	  PREZIDENT	  OBAMA	  KRATKY	  
SETKAT,	  OBA	  POTRASLI	  RUKA,	  KRATKY	  HOVOR.	  
VSICHNI	  ZVEDAVI	  CO	  BUDE	  DAL	  AMERIKA	  KUBA	  
VZTAH	  PROBIHA	  CO,	  TAKY	  VSICHNI	  MU	  OBA	  
CHVALI,	  TAKY	  MU	  OBA	  PODPORA	  DOBRY	  
VZTAH.	  

3/14	   Soud	  znovu	  řeší	  korupční	  kauzu	  Davida	  
Ratha.	  Advokát	  někdejšího	  hejtmana	  David	  
Černý	  požádal	  senát,	  aby	  z	  případu	  vyloučil	  
soudce	  Pacovského.	  Důvodem	  jsou	  podle	  
něj	  předchozí	  rozsudky	  v	  první	  části	  kauzy	  s	  
devíti	  obviněnými	  -‐	  podle	  Černého	  nebyly	  
spravedlivé.	  Větev	  Davida	  Ratha	  a	  
podnikatelky	  Lucie	  Novanské	  projednává	  
soud	  zvlášť	  kvůli	  průtahům.	  Oba	  jsou	  
obžalovaní	  z	  korupce	  při	  zadávání	  veřejných	  
zakázek.	  

ON	  MUŽ	  BÝVALÝ	  HEJTMAN	  JMÉNO	  r-‐a-‐t-‐h	  BYLO	  
SPOLU	  PODNIKATEL	  l.	  n-‐o-‐v-‐á-‐k-‐o-‐v-‐á.	  TAKÉ	  
DALŠÍ	  9	  KLF(osoba++)	  VĚC	  KAUZA	  ÚPLATKY	  
SOUD	  MOC	  VYŠETŘOVÁNÍ	  ON	  MUŽ	  KLF(osoba)	  
p-‐a-‐c-‐o-‐v-‐s-‐k-‐ý	  ROZHODNOUT	  VYŠETŘOVÁNÍ	  
ZVLÁŠŤ,	  TJ.	  r-‐a-‐t-‐h	  A	  n-‐o-‐v-‐a-‐n-‐s-‐k-‐á	  A	  DALŠÍ	  
KLF(osoba++)	  ZVLÁŠŤ	  ČAS	  ÚSPORA.	  SOUDCE	  p-‐
a-‐c-‐o-‐v-‐s-‐k-‐ý	  KLF(osoba)	  JINÉ	  ONI	  
VYŠETŘOVÁNÍ	  HOTOVO	  TREST	  
RŮZNĚ	  ADVOKÁT	  KLF(osoba)	  JEHO	  r-‐a-‐t-‐
h	  JMÉNO	  d.	  č-‐e-‐r-‐n-‐ý	  NESPOKOJENÝ	  ŘÍKAT	  
NESPRAVEDLIVÝ	  SENÁT	  ŽÁDAT	  ON	  p-‐a-‐c-‐o-‐v-‐s-‐
k-‐ý	  VYHODIT	  JINÝ	  NĚKDO	  NÁSTUP.	  

3/15	   Senátor	  a	  majitel	  loterijního	  holdingu	  Synot	  
Ivo	  Valenta	  chce	  žalovat	  stát	  o	  stovky	  
milionů	  korun.	  A	  to	  kvůli	  údajně	  ušlému	  
zisku	  v	  důsledku	  toho,	  že	  ministerstvo	  
financí	  zrušilo	  některá	  povolení	  pro	  herny	  –	  
chtělo	  tak	  vyhovět	  obcím,	  které	  na	  svém	  
území	  plánovaly	  omezit	  hazard.	  Informovaly	  
o	  tom	  Lidové	  noviny.	  Valenta	  má	  podle	  
deníku	  šanci	  na	  úspěch	  -‐	  ve	  sporu	  pro	  něj	  
totiž	  pracuje	  bývalý	  arbitrážní	  expert	  
ministerstva	  financí	  Radek	  Šnábl.	  

TEĎ	  VYPRÁVĚT	  VĚC	  AUTOMAT,	  DŘÍVE	  MĚSTO	  
TAM++BYLO	  MÍ	  AUTOMAT	  VLÁDA	  UUU	  
POVOLENÍ,	  ALE	  MĚSTO++	  TAM++	  STÍŽNOST	  
AUTOMAT	  LEPŠÍ	  MÉNĚ,	  VLÁDA	  JEDNÁNÍ	  ZÁKON	  
POVÉST	  NOVELA	  OMEZENÍ.	  TEĎ	  ON	  MUŽ	  
MAJITEL	  JMÉNO	  v-‐a-‐l-‐e-‐n-‐t-‐a	  OD	  JEHO	  FIRMA	  s-‐
y-‐n-‐o-‐t	  MÍT	  MOCPOBOČKA	  PRO	  LOTERIE,	  
AUTOMAT	  RŮZNÝ	  ZISK	  MÍŇ	  ŠKODA	  200	  300	  
MILIÓN	  KORUN	  CHTÍT	  PLÁN	  SOUD	  ŽALOBA	  
PODAT	  NA-‐NĚHO	  STÁT	  ČESKO	  NAŠE	  DŮVOD	  
AUTOMAT	  UUU	  POVOLENÍ	  ZMĚNA	  ZÁKAZ	  
NELÍBIT.	  FIRMA	  MÍT	  MUŽ	  ON	  PRÁCE	  BÝVALÝ	  
TAM	  MINISTERSTVO	  FINANCÍ	  EXPERT	  PRO	  
FINANCE	  ROZPOČET	  VYPADAT	  FT	  VYJEDNAT	  
PENÍZE	  ZAPLATIT.	  

3/16	   Petr	  Špirhanzl	  se	  stal	  státním	  tajemníkem	  na	  
úřadu	  vlády.	  Do	  funkce	  je	  jmenován	  na	  pět	  
let.	  Podle	  nového	  služebního	  zákona	  má	  
zaručit	  oddělení	  úřednických	  a	  politických	  
funkcí.	  Dosud	  působil	  ve	  Strakově	  akademii	  
jako	  ředitel	  technicko-‐hospodářského	  
odboru.	  V	  minulosti	  byl	  zaměstnán	  na	  
ministerstvu	  školství.	  

VLÁDA	  BYLO	  PŘEDTÍM	  JEDNÁNÍ	  VĚC	  SLUŽEBNÍ	  
ZÁKON	  POVÉST	  SCHVÁLENO	  NOVÝ	  NAPSAT	  VĚC	  
VLÁDA	  MUSET	  MÍT	  ŘÍKAT	  STÁTNÍ	  TAJEMNÍK	  
STAROST	  JEHO	  CO?	  TJ.	  VLÁDA	  POLITIK	  ONI	  
ZODPOVĚDNOST	  TAKÉ	  ÚŘEDNÍK	  ONI	  
ZODPOVĚDNOST	  JEHO,	  DNES	  PODAT	  ON	  NOVÝ	  
TJ.	  PETR	  š-‐p-‐i-‐r-‐h-‐a-‐n-‐z-‐l	  ON	  DŘÍVE	  VYSOKÝ	  
ŠKOLA	  ZAMĚŘENÍ	  TECHNOLOGIE	  A	  
HOSPODAŘENÍ	  ON	  ŘEDITEL,	  TAKÉ	  DŘÍVE	  PRÁCE	  
VTOM	  MINISTERSTVO	  ŠKOLSTVÍ,	  TEĎ	  ON	  
STÁTNÍ	  TAJEMNÍK.	  



 

 

3/17	   Proti	  zavedení	  eura	  je	  85	  procent	  Čechů.	  
Vyplývá	  to	  z	  nejnovějšího	  průzkumu	  
společnosti	  Ipsos	  pro	  fórum	  Zlaté	  koruny.	  
Výsledky	  se	  za	  poslední	  dva	  roky	  příliš	  
nezměnily.	  V	  říjnu	  2013	  se	  proti	  jednotné	  
evropské	  měně	  vyslovilo	  87	  procent	  
respondentů.	  Podle	  premiéra	  Bohuslava	  
Sobotky	  je	  nejbližší	  možný	  termín	  pro	  vstup	  
Česka	  do	  eurozóny	  v	  roce	  2020.	  	  

VĚC	  PENÍZE	  ČESKO	  NAŠE	  TJ.	  KORUNA	  
BUDOUCNOST	  PŘEVOD	  EURO,	  FIRMA	  i-‐p-‐s-‐o-‐s	  
SKUPINA	  FÓRUM	  JMÉNO	  TÉMA	  ZLATÝ	  KORUNA	  
BYLO	  LIDÉ	  OSTATNÍ	  PTÁ++	  PENÍZE	  ČESKO	  NAŠE	  
PŘEVOD	  EURO	  OSTATNÍ	  SOUHLASIT	  NEBO	  
ODMÍTAT,	  OSTATNÍ	  85%	  ODMÍTAT	  CHTÍT	  
KORUNA	  ZŮSTÁVAT.	  2-‐ROKY-‐ZPĚT	  TJ.	  ŘÍJEN	  
2013	  OSTATNÍ	  87%	  PŘEVOD	  EURO	  ODMÍTÁ	  TEĎ	  
85%	  PODOBNÝ.	  PŘEDSEDA	  VLÁDY	  SOBOTKA	  
POVÍDAT	  KORUNA	  VT	  PŘEVOD	  EURO	  KDY?	  
VYPADAT	  ROK	  2020.	  

3/18	   Vláda	  by	  podle	  lidovců	  měla	  být	  razantnější	  
při	  řešení	  otázky	  válečných	  uprchlíků.	  Za	  
krizi	  podle	  nich	  může	  dlouhodobá	  nečinnost	  
Evropské	  komise.	  Česká	  delegace	  by	  tak	  na	  
mimořádném	  summitu	  měla	  mimo	  jiné	  
tlačit	  na	  to,	  aby	  se	  zvýšily	  finance	  na	  
humanitární	  pomoc.	  Před	  válkami	  prchá	  z	  
Libye,	  Sýrie	  či	  Iráku	  stále	  více	  lidí.	  Podle	  
lidovců	  by	  mohly	  být	  do	  několika	  měsíců	  na	  
útěku	  až	  čtyři	  miliony	  běženců.	  	  

STÁTY	  JEHO	  AFRIKA,	  TJ.	  LIBYE,	  SÝRIE,	  IRÁK	  A	  
DALŠÍ	  TAM++	  MÍT	  VÁLKA,	  PROTO	  LIDÉ	  MOC	  
OSTATNÍ	  EVROPA	  NAŠE	  PŘESUN.	  VLÁDA	  ČESKO	  
NAŠE	  STRANA	  OD	  JEHO	  LIDOVCI	  POVÍDAT	  
NĚKOLIK	  MĚSÍCŮ	  NÁSLEDUJÍCÍ	  MŮŽ	  AŽ	  4	  
MILIÓNY	  KLF(osoba++)	  PŘESUN	  KVŮLI	  
EVROPSKÁ	  KOMISE	  NIC	  NEDĚLAT	  DLOUHO	  LET	  
PASIVNÍ	  POVÍDAT	  BUDE	  EU	  
SCHŮZE	  SRAZ	  DŮLEŽITÝ	  JEDNÁNÍ	  VĚC	  LIDÉ	  
PŘESUN,	  ČESKO	  NAŠE	  MUSET	  OZNÁMIT	  LEPŠÍ	  
FINANCE	  PODPORA	  BUDE	  MÍŇ	  PŘESUN.	  

3/19	   Italská	  policie	  zadržela	  kapitána	  a	  člena	  
posádky	  lodi,	  která	  o	  víkendu	  ztroskotala	  ve	  
Středozemním	  moři	  s	  bezmála	  tisícovkou	  
běženců.	  Až	  900	  z	  nich	  se	  utopilo.	  Oba	  muže	  
policie	  viní	  z	  napomáhání	  ilegální	  imigraci	  -‐	  
kapitán	  kromě	  toho	  čelí	  obvinění	  z	  
mnohonásobného	  zabití	  z	  nedbalosti.	  
Situací	  se	  po	  tragické	  nehodě	  začala	  zabývat	  
i	  Evropská	  unie	  -‐	  ve	  čtvrtek	  se	  kvůli	  tomu	  
bude	  konat	  mimořádný	  summit	  
osmadvacítky.	  Ke	  společné	  akci	  vyzývá	  i	  
OSN.	  

TEĎ	  VYPRÁVĚT	  VĚC	  STÁT	  PŘEDTÍM	  SOBOTA	  
NEDĚLE	  LOĎ	  OD	  JEHO	  AFRIKA	  SKORO	  1000	  
KLF(osoba)++	  PŘESUN	  EVROPA	  NAŠE	  SMŮLA	  
ZTROSKOTAT,	  KOLEM	  900	  KLF(osoba)++	  
MRTVÝ.	  POLICIE	  JEHO	  ITÁLIE	  POVÉST	  
ZATKNOUT	  ON	  KAPITÁN	  JEHO	  LOĎ	  TAKÉ	  DALŠÍ	  
ON	  PRÁCE	  VTOM	  LOĎ,	  SOUD	  BUDE	  
VYŠETŘOVÁNÍ	  DŮVOD	  ZÁKON	  AB	  POMOC	  LOĎ	  
PŘESUN	  ZÁKON	  TEN	  NESMÍ.	  EU	  TAKÉ	  o-‐s-‐n	  
NESPOKOJENÝ	  POZÍTŘÍ	  ČTVRTEK	  BUDE	  STÁT	  OD	  
EU	  CELKEM	  28	  SRAZ	  ŘÍKAT	  DŮLEŽITÝ	  
MIMOŘÁDNÉ	  JEDNÁNÍ	  JAK	  UDĚLAT	  BLOK.	  

3/20	   Na	  dvacet	  let	  poslal	  egyptský	  soud	  za	  mříže	  
bývalého	  prezidenta	  Mohameda	  Mursího.	  
Člen	  zakázaného	  Muslimského	  bratrstva	  
čelil	  obžalobě	  z	  podněcování	  k	  zabití	  
protivládních	  demonstrantů	  v	  prosinci	  2012.	  
Proti	  rozsudku	  se	  může	  odvolat.	  Mursímu	  
navíc	  stále	  hrozí	  trest	  smrti	  ve	  dvou	  dalších	  
procesech.	  V	  nich	  by	  měl	  verdikt	  padnout	  
16.	  května.	  

EGYPT	  STÁT	  ROK	  2012	  PROSINEC	  BĚHEM	  LIDÉ	  
DEMONSTRACE	  PROTI	  VLÁDA,	  MOC	  
KLF(osoba)++	  MRTVÝ	  ZODPOVĚDNOST	  KDO?	  TJ.	  
ON	  BÝVALÝ	  PREZIDENT	  JMÉNO	  m-‐u-‐r-‐s-‐í	  ČLEN	  
JEHO	  MUSLIM	  BRATRSTVO	  SKUPINA	  ZÁKON	  
ZAKÁZANÝ	  SOUD	  VYŠETŘOVÁNÍ	  ROZHODL	  
VĚZENÍ	  20	  LET,	  PEVNĚ	  JEŠTĚ-‐NE,	  ČEKAT	  
ODVOLÁNÍ	  PODAT	  ANO	  NE.	  SOUD	  JEŠTĚ	  DÁL	  
VYŠETŘOVÁNÍ	  VĚC	  JINÝ	  2,	  MOCT	  TREST	  SMRT,	  
ROZHODNOUT	  AŽ	  KVĚTEN	  16.	  



 

 

3/21	   Řecká	  vláda	  nařídila	  státním	  institucím	  a	  
veřejnoprávním	  podnikům	  převést	  veškerou	  
volnou	  hotovost	  na	  centrální	  banku.	  Snaží	  
se	  tak	  získat	  peníze	  na	  splátky	  dluhu	  od	  
Mezinárodního	  měnového	  fondu	  a	  
vyrovnání	  dalších	  závazků.	  Athény	  hledají	  
možné	  příjmy	  například	  i	  v	  Rusku	  -‐	  s	  
Moskvou	  mají	  podepsat	  dohodu	  za	  miliardy	  
eur.	  Peníze	  mají	  být	  zálohou	  za	  nový	  
plynovod	  TURKISH	  STREAM.	  Tvrdí	  to	  
německý	  portál	  SPIEGEL	  ONLINE.	  

STÁT	  ŘECKO	  FINANCE	  DÁL	  DLUH	  MEZINÁRODNÍ	  
MĚNOVÝ	  FOND	  MOC	  PODPORA	  TEĎ	  MUSET	  
VRÁTIT,	  VLÁDA	  ROZHODNOUT	  INSTITUCE	  OD	  
JEHO	  STÁT	  TAKÉ	  FIRMA	  OD	  JEHO	  STÁT	  VŠUDE	  
PENÍZE	  MUSÍ	  POSLAT	  ROSTOUCÍ	  PŘEVOD	  
SPLÁTKY.	  ŘECKO	  TAKÉ	  HLEDAT	  POTŘEBA	  
VYDĚLÁVAT,	  INTERNET	  OD	  JEHO	  NĚMECKO	  s-‐p-‐
i-‐e-‐g-‐e-‐l	  ONLINE	  PSÁT	  TEXT	  POVÍDAT	  ŘECKO	  
POVÉST	  SPOLU	  RUSKO	  DOHODA	  SPOLUPRÁCE	  
BUDE	  NÁSLEDUJÍCÍ	  SMLOUVA	  PODPIS	  VĚC	  
PLYN	  MÍSTO	  TADY	  ŘECKO	  POSTAVIT	  ROPOVOD	  
JMÉNO	  t-‐u-‐r-‐k-‐i-‐s-‐h	  s-‐t-‐r-‐e-‐a-‐m	  RUSKO	  
ZAPLATIT	  MILIARDA	  EURO	  POSTAVIT	  HOTOVO	  
PLYN	  ROZVODUJÍCÍ	  UŽ	  VYDĚLÁVAT.	  

3/22	   Boje	  v	  Jemenu	  by	  mohly	  skončit	  ještě	  dnes.	  
Řekl	  to	  náměstek	  íránského	  ministra	  
zahraničí.	  Teherán	  je	  považován	  za	  oporu	  
šíitských	  povstalců	  v	  zemi.	  V	  bojích	  od	  konce	  
března	  zahynulo	  na	  800	  lidí.	  Počet	  civilních	  
obětí	  se	  prudce	  zvýšil	  od	  zahájení	  koaličních	  
náletů.	  Při	  včerejším	  útoku	  na	  základnu	  v	  
Saná	  byl	  zasažen	  sklad	  zbraní.	  O	  život	  přišlo	  
38	  civilistů,	  víc	  než	  530	  lidí	  bylo	  zraněno.	  	  

STÁT	  JEHO	  AFRIKA	  JEMEN	  DÁL	  VÁLKA	  CHAOS	  
ODKUD	  KVŮLI	  SKUPINA	  DAREBÁCI	  š-‐í-‐i-‐t-‐é	  ÍRÁN	  
KÁMARÁD	  ÚTOK	  CHAOS.	  OD	  BŘEZEN	  KONEC	  
BĚHEM	  AŽ	  TEĎ	  KOLEM	  800	  KLF(osoba++)	  
MRTVÝ,	  KOALICE	  STÁT	  OD	  ARÁBIE	  DOHODA	  
LETADLO	  NÁLETY	  UŽ	  HORŠÍ	  MRTVÝ,	  VČERA	  
MÍSTO	  TAM	  s-‐á-‐n-‐á	  MÍT	  SKLAD	  PRO	  ZBRANĚ	  
LETADLO	  BOMBARDOVÁNÍ	  LIKVIDACE,	  LIDÉ	  
VEŘEJNOST	  38	  KLF(osoba++)	  ZEMŘÍT	  
DALŠÍ	  PŘES	  530	  KLF(osoba++)	  ZRANĚNÍ.	  ÍRÁN	  
MINISTR	  ZAHRANIČÍ	  ON	  NÁMĚSTĚK	  POVÍDAT	  
VÁLKA	  MOCT	  DNES	  SKONČIT.	  

4/23	   Ministr	  dopravy	  pošle	  společnosti	  Eurovia	  
poslední	  výzvu,	  aby	  opravila	  problémové	  
mosty	  na	  dálnici	  D1	  v	  Ostravě.	  Pokud	  to	  
neudělá,	  stáhne	  bankovní	  garanci,	  vypíše	  
nové	  výběrové	  řízení	  a	  peníze	  bude	  po	  
formě	  později	  vymáhat	  v	  arbitráži.	  Dan	  Ťok	  
to	  řekl	  v	  Otázkách	  Václava	  Moravce.	  
Mostům	  jinak	  podle	  něj	  hrozí	  zřícení.	  S	  
opravami	  by	  se	  podle	  	  něj	  mělo	  začít	  v	  
dubnu.	  

ČT	  DNES	  BYL	  OTÁZKA	  VÁCLAV	  MORAVEC	  
POZVAT	  ÚČAST	  MINISTR	  DOPRAVA	  JMÉNO	  d.	  ť-‐
o-‐k	  BYLO	  DEBATA	  VĚC	  DÁLNICE	  D1	  MÍSTO	  
OSTRAVA	  TAM++	  MÍT	  STAVBA	  NOVÝ	  MOST	  ALE	  
MÍT	  DOST	  PROBLÉM	  VYPADÁ	  V-‐BUDOUCÍ-‐DOBĚ	  
PADAT	  MINISTR	  POVÍDAT	  BUDE	  K	  FIRMA	  
JMÉNO	  e-‐u-‐r-‐o-‐v-‐i-‐a	  POSLEDNÍ	  VÝZVA.TEN	  
MOST	  MUSET	  BĚHEM	  DUBEN	  OPRAVIT.	  POKUD	  
FIRMA	  NEUDĚLAT	  BUDE	  PENÍZE	  OD	  STÁTNÍ	  
BYLO	  PLATIT	  TOHLE	  VRÁTIT	  VTOM	  PODAT	  TEN	  
BUDE	  INDEX	  PLUS	  FIRMA	  "PRYČ"	  BUDE	  
VÝBĚROVÝ	  NOVÝ	  KONKURZ.	  

4/24	   V	  letošním	  roce	  se	  v	  Česku	  začne	  stavět	  60	  
kilometrů	  dálnic	  a	  rychlostních	  silnic.	  Stavaři	  
z	  toho	  dokončí	  asi	  20	  kilometrů	  -‐	  třeba	  první	  
úsek	  hlavního	  tahu	  z	  Hradce	  Králové	  na	  
Olomouc.	  V	  Otázkách	  Václava	  Moravce	  to	  
řekl	  ministr	  dopravy	  Dan	  Ťok.	  Česko	  podle	  
něj	  letos	  nestihne	  vyčerpat	  asi	  10	  miliard	  
korun	  z	  evropských	  fondů.	  

POKRAČOVAT	  SOUVISET	  DEBATA	  OTÁZKA	  
VÁCLAV	  MORAVEC	  ON	  MINISTR	  VYPRÁVĚT	  VĚC	  
PLÁN	  LETOS	  ROK	  2015	  ČESKÝ	  CELÝ	  BUDE	  
STAVĚT	  DÁLNICE	  ŠIROKÉ	  SILNICE	  KLF(slilnice)	  
60	  KM	  CELKEM	  ALE	  PRVNÍ	  ČÁST	  20	  KM	  LETOS	  
TAM++	  MUSET	  HOTOVO	  NAPŘ.	  V-‐TOM	  HRADEC	  
KRÁLOVÉ	  DO	  OLOMOUC	  PRVNÍ	  ÚSEK.	  PENÍZE	  
OD	  EU	  FOND	  LETOS	  MÁ-‐BÝT	  ČERPAT	  CELKEM	  
ASI	  10	  MILIARD	  KORUN	  ALE	  VYPADAT	  NEBUDE	  
VEDLE.	  



 

 

4/25	   Bývalý	  prezident	  Václav	  Klaus	  se	  opřel	  do	  
současné	  vlády.	  Výkony	  některých	  ministrů	  
jsou	  podle	  něj	  velmi	  slabé.	  Zkritizoval	  třeba	  
přístup	  kabinetu	  k	  zadlužení	  Česka.	  Klausovi	  
se	  nelíbí	  ani	  služební	  zákon	  -‐	  řekl	  o	  něm,	  že	  
zabetonuje	  státní	  správu	  a	  posílí	  byrokracii.	  

PREZIDENT	  BÝVALÝ	  ON	  KLAUS	  DNES	  K	  VLÁDY	  
MOC	  KRITIZOVAT.	  POVÍDÁ	  MINISTR	  
KLF(osoba++)	  NĚKTERÝ	  JEJICH	  PRÁCE	  HRUBĚ	  
SLABÝ.	  TAKY	  KRITIZOVAT	  NAŠE	  ČESKO	  MÍT	  MOC	  
DLUHY	  ONI	  VLÁDA	  ZÁMĚR	  OBSTARAT	  NIC	  
IGNOROVAT,	  TAKY	  NOVÝ	  ZÁKON	  SLUŽEBNÍ	  
KLAUS	  VŮBEC	  NELÍBIT	  -‐	  POVÍDAT	  PŘÍPAD	  
VLÁDA	  SKUTEČNĚ	  SCHVÁLIT	  TOHLE	  STÁTNÍ	  
SPRÁVA	  VÝVOJ	  BUDE	  TVRDÝ	  	  PLUS	  ÚŘADY	  
TAM++	  BUDE	  HORŠÍ	  MOC	  PAPÍR	  HROMADA.	  

4/26	   Špatné	  počasí	  dál	  komplikuje	  práci	  pátracích	  
týmů	  v	  Jávském	  moři.	  Další	  velkou	  část	  
zříceného	  letadla	  -‐	  Air	  Asia	  se	  jim	  sice	  najít	  
podařilo,	  potápěči	  se	  k	  ní	  ale	  -‐	  zatím	  
nemůžou	  potopit.	  Objevit	  se	  zatím	  
nepodařilo	  ani	  černé	  skříňky.	  Právě	  černé	  
skříňky	  by	  měly	  vyšetřovatelům	  pomoct	  -‐	  
určit	  přesnou	  příčinu	  pádu.	  Jako	  
nejpravděpodobnější	  varianta	  se	  stále	  jeví	  
špatné	  počasí.	  Stroj	  totiž	  -‐	  prolétával	  
bouřkovou	  oblastí.	  

STÁT	  INDONÉSIE	  BYLO	  PŘEDTÍM	  VYPRÁVĚT	  VĚC	  
LETADLO	  FIRMA	  a-‐i-‐r	  ASIA	  STALO	  PÁD	  MÍSTO	  j-‐
á-‐v-‐s-‐k-‐ý	  MOŘE	  -‐	  TAM	  POČASÍ	  STÁLE	  PROBLÉM.	  
TÝM	  PÁTRACÍ	  DÁVAT	  VÍC	  PRÁCE	  KVŮLI	  POČASÍ.	  
ONI	  NEDÁVNO	  POVÉST	  NAJÍT	  LETADLO	  
ZNIČENÝ	  VELKÝ	  TROSKA++	  ALE	  POTÁPĚČ	  
KLF(osoba++)	  DNES	  ZATÍM	  POTOPIT	  NELZE	  
ČERNÝ	  SKŘÍŇKY	  VZÍT	  NELZE	  -‐	  KDYBY	  POVÉST	  
VZÍT.	  VYŠETŘOVATEL	  KLF(osoba++)	  BUDE	  
DÁVAT	  JASNĚ	  ODKUD	  STALO	  PÁD.	  ALE	  ASI	  
VYPADAT	  PÁD	  URČITĚ	  KVŮLI	  POČASÍ	  DŮVOD	  
BYLO	  LÉTAT	  VTOM	  SILNÝ	  BOUŘKA.	  

4/27	   Už	  zítra	  by	  se	  v	  Berlíně	  měli	  sejít	  zástupci	  
Ruska,	  Ukrajiny,	  Francie	  a	  Německa.	  Téma	  
je	  jasné	  -‐	  řešení	  současné	  krize	  na	  východě	  
Ukrajiny.	  Jednání	  podle	  ruské	  agentury	  Tass	  
proběhne	  na	  úrovni	  politických	  ředitelů.	  
Prezidenti	  těchto	  zemí	  a	  kancléřka	  Angela	  
Merkelová	  se	  pak	  v	  polovině	  ledna	  sejdou	  v	  
Kazachstánu.	  

NĚMECKO	  MĚSTO	  BERLÍN	  ZÍTRA	  BUDE	  SEJÍT	  
ZÁSTUPCI	  KLF(osoba++)	  OD	  4	  STÁTY	  TJ.	  RUSKO,	  
UKRAJINA,	  FRANCIE	  A	  NĚMECKO	  ONI	  BUDE	  
JEDNÁNÍ	  VĚC	  UKRAJINA	  VÝCHOD	  OBLAST	  KRIZE	  
JAK	  VYŘEŠIT.	  RUSKO	  AGENTURA	  t-‐a-‐s-‐s	  
POVÍDAT	  ONI	  KDO	  KLF(osoba++)	  DŮLEŽITÝ	  
POLITICKÝ	  PŘEDSTAVITEL.	  POTOM	  AŽ	  BĚHEM	  
LEDEN	  POLOVINA	  BUDE	  MÍSTO	  TAM	  STÁT	  
KAZACHSTÁN	  PREZIDENT	  STEJNĚ	  3	  STÁTY	  +	  
NĚMECKO	  PŘEDSEDA	  VLÁDA	  m-‐e-‐r-‐k-‐e-‐l-‐o-‐v-‐á	  
VŠICHNI	  BUDE	  SEJÍT.	  	  

4/28	   Severní	  Korea	  ostře	  odsoudila	  sankce,	  které	  
na	  ni	  po	  hackerském	  útoku	  na	  společnost	  
Sony	  Pictures	  uvalily	  Spojené	  státy.	  Podle	  
Pchongjangu	  jde	  o	  nepřátelský	  a	  represivní	  
krok.	  Postižené	  osoby	  a	  firmy	  teď	  nebudou	  
mít	  přístup	  k	  americkým	  finančním	  zdrojům	  
a	  americké	  společnosti	  s	  nimi	  navíc	  -‐	  nesmí	  
udržovat	  žádný	  kontakt.	  

VČERA	  BYLO	  VYPRÁVĚT	  VĚC	  AMERIKA	  K	  
SEVERNÍ	  KOREA	  SANKCE	  KVŮLI	  K	  POČÍTAČ	  OD	  
FIRMA	  s-‐o-‐n-‐y	  p-‐i-‐c-‐t-‐u-‐r-‐e-‐s	  HACKER	  ÚTOČIT	  
DNES	  SEVERNÍ	  KOREA	  HRUBĚ	  VZTEK	  POVÍDAT	  
TOHLE	  DOKÁZAT-‐UDĚLAT	  MĚ	  SANKCE	  TJ	  FIRMA	  
3	  +	  10	  OSOB	  OD	  VLÁDA	  -‐	  ON	  JAKO	  MĚ	  HRUBĚ	  
UBLIŽOVAT	  DISKRIMINACE	  KOREA	  ONI	  PENÍZE	  
OD	  AMERIKA	  VYBRAT	  NELZE	  JEHO	  FIRMA	  
SPOLU	  OBCHOD	  VZÁJEMNĚ	  ODPOJIT++	  BLOK.	  

4/29	   Izrael	  ochrání	  své	  vojáky	  a	  zabrání,	  aby	  byli	  
obvinění	  z	  válečných	  zločinů	  a	  stanuli	  před	  
Mezinárodním	  trestním	  soudem.	  Předseda	  
vlády	  Benjamin	  Netanjahu	  tím	  reaguje	  -‐	  na	  
snahu	  Palestiny	  začlenit	  se	  do	  jurisdikce	  
haagského	  tribunálu.	  Ze	  zločinů	  by	  se	  podle	  
něj	  -‐	  naopak	  měla	  zodpovídat	  právě	  
palestinská	  samospráva.	  

STÁT	  PALESTINA	  NEDÁVNO	  TAM	  MEZINÁRODNÍ	  
TRESTNÍ	  SOUD	  CHTÍT	  ZAPOJIT	  ČLEN	  -‐	  POKUD	  
ON	  VZÍT	  -‐	  ONI	  PALESTINA	  BUDE	  PODAT	  TREST	  
VÁLEČNÝ	  ZLOČIN	  PROTI	  IZRAEL.	  PŘEDSEDA	  
VLÁDA	  OD	  IZRAEL	  ON	  JMÉNO	  n-‐e-‐t-‐a-‐n-‐j-‐a-‐h-‐u	  
K	  PALESTINA	  ODPOVĚDĚT	  NAŠE	  IZRAEL	  VOJÁK	  
KKK	  BUDE	  OCHRÁNIT	  BRÁNIT	  POVĚDĚT	  BYLO	  
VÁLEČNÝ	  ZLOČIN	  TAKY	  TY	  PALESTINA	  BYLO	  
UDĚLAT	  ONI	  MÁ-‐BÝT	  TREST.	  



 

 

4/30	   Před	  svatbou	  k	  notáři.	  Revoluční	  změna	  
možná	  čeká	  českou	  praxi	  v	  uzavírání	  
manželství.	  Nový	  zákon	  by	  mohl	  stanovit	  
povinnost	  jasně	  se	  	  rozhodnout	  o	  tom,	  jak	  si	  
budoucí	  manželé	  uspořádají	  majetkové	  
poměry.	  Dosud	  automaticky	  platil	  institut	  
společného	  jmění	  manželů,	  zavedený	  už	  v	  
roce	  1951.	  Ten	  může	  v	  současnosti	  změnit	  
jen	  předmanželská	  smlouva.	  

NAŠE	  ČESKO	  VĚC	  MANŽELSTVÍ	  ZÁKON	  PŮVOD	  
OD	  ROK	  1951	  AŽ	  TEĎ	  SPOLU	  UŽ	  PRSTÝNEK	  OBĚ	  
MAJETEK	  PLATIT	  AUTOMATICKY	  DOHROMADY.	  
SOUČASNOST	  NĚKDO	  MÍT	  MŮŽE	  SVATBA	  PŘED	  
DOVNITŘ	  NOTÁŘ	  ŘÍKAT	  PŘEDMANŽELSKÁ	  
SMLOUVA	  RAZÍTKO	  DNES	  ZÁKON	  NOVÝ	  
MOŽNÁ	  BUDE	  UVÉST	  VĚC	  NOTÁŘ	  RAZÍTKO	  
BUDE	  POVINNOST	  SMLOUVA,	  SPOLU	  DOHODA	  
VĚC	  BUDOUCNOST	  MAJETEK.	  

5/31	   Loňské	  události	  na	  kyjevském	  Majdanu	  
nebyly	  podle	  prezidenta	  Miloše	  Zemana	  
demokratickou	  revolucí.	  Dění	  na	  Ukrajině	  
nazývá	  občanskou	  válkou.	  Zeman	  to	  řekl	  v	  
rozhovoru	  pro	  deník	  Právo.	  Premiér	  Jaceňuk	  
podle	  něj	  odmítá	  mírové	  řešení,	  které	  
doporučuje	  Evropská	  unie,	  a	  chce	  konflikt	  
na	  východě	  země	  řešit	  silou.	  Rusko	  podle	  
Zemana	  už	  přestalo	  podporovat	  separatisty.	  
Kvůli	  politice	  Kyjeva	  by	  prý	  ale	  -‐	  pomoc	  
mohlo	  obnovit.	  

NOVINY	  PRÁVO	  BYL	  UVÉST	  ROZHOVOR	  ON	  NAŠ	  
PREZIDENT	  ZEMAN	  VĚC	  JEHO	  NÁZOR	  SITAUCE	  
UKRAJINA	  ZEMAN	  POVÍDAT	  TAM	  MĚSTO	  KYJEV	  
NÁMĚSTÍ	  JMÉNO	  m-‐a-‐j-‐d-‐a-‐n	  BYLO	  STÁT	  SE	  
VLONI	  HRUBĚ	  DEMONSTRACE	  ON	  ZEMAN	  JEHO	  
POHLED	  JAKO	  DEMOKRACIE	  REVOLUCE	  VIDĚT	  
NENÍ	  TJ	  OBČANSKÝ	  VÁLKA	  JEŠTĚ	  TAKY	  VĚC	  ON	  
PŘEDSEDA	  VLÁDA	  JMÉNO	  j-‐a-‐c-‐e-‐ň-‐u-‐k	  JEHO	  
UKRAJINA	  TEN	  BYLO	  EU	  K	  DOPORUČOVAT	  TAM	  
VÝCHOD	  OBLAST	  KRIZE	  LEPŠÍ	  MÍR	  VYŘEŠIT	  ALE	  
ON	  ODMÍTÁ	  UTOČIT	  ALE	  V	  TOM	  RUSKO	  K	  
SKUPINA	  SEPARATISTA	  PODPORA	  NEBYLO	  
PŘESTAT,	  ALE	  "NEMÍT	  CENU"	  ONI	  UTOČIT	  
PROTO	  RUSKO	  VIDĚT	  ZPÁTKY	  PODPORA	  
SEPARATISTA	  A	  UŽ	  VÍC++.	  

5/32	   Služební	  zákon	  není	  potřeba	  v	  nejbližší	  době	  
novelizovat.	  Tvrdí	  to	  šéf	  sněmovního	  
ústavně	  právního	  výboru	  Jeroným	  Tejc.	  
Reagoval	  tak	  na	  včerejší	  slova	  poslance	  
Ivana	  Pilného	  z	  hnutí	  ANO.	  Podle	  něj	  je	  
potřeba	  změny	  urychleně	  přijmout.	  O	  
půlnoci	  vypršela	  lhůta	  pro	  podání	  přihlášek	  
do	  opakovaného	  výběrového	  řízení	  na	  
pozici	  šéfa	  státní	  správy.	  Kolik	  kandidátů	  se	  
přihlásilo	  zveřejní	  Ministerstvo	  vnitra	  příští	  
týden.	  

VĚC	  ZÁKON	  NOVELA	  PRO	  SLUŽEBNÍ	  ON	  
POSLANEC	  JMÉNO	  PILNÝ	  OD	  STRANA	  HNUTÍ	  
ANO	  VČERA	  POVÍDAT	  VĚC	  ZÁKON	  LEPŠÍ	  DŘÍV	  
BĚHEM	  RYCHLE	  UPRAVIT	  ZMĚNIT	  TAM	  
SNĚMOVNA	  OBEC	  ÚSTAVNÍ	  PRÁVNÍ	  VÝBOR	  
HLAVNÍ	  ŠÉF	  KLF(osoba)	  JMÉNO	  t-‐e-‐l-‐c	  
ODPOVĚDĚT	  TOHLE	  ZÁKON	  BĚHEM	  RYCHLE	  
"BUM"	  ZMĚNIT	  NEMUSET	  "POMALU".	  2)	  VĚC	  
STÁTNÍ	  SPRÁVA	  POTŘEBA	  POST	  NOVÝ	  HLAVNÍ	  
ŠÉF	  KDO	  CHCE	  PRÁCE	  PRÁVĚ	  VČERA	  PŮLNOC	  
UŽ	  KONEC	  ZÁJEM	  POSLAT	  PŘIHLÁŠKA	  KOLIK	  
KLF(osoba++)	  PŘIHLÁSIT	  ZATÍM	  NEVĚDĚT	  TAM	  
MINISTERSTVO	  VNITRA	  BUDE	  PŘÍŠTÍ	  TÝDEN	  
ZVEŘEJNÍ	  INFO	  OZNÁMIT.	  

5/33	   Ministerstvo	  zdravotnictví	  chce	  letos	  
zpřísnit	  dohled	  nad	  zdravotními	  
pojišťovnami	  a	  spravedlivěji	  oceňovat	  
nemocniční	  péči	  platbami	  za	  diagnózu.	  
Plánuje	  také	  růst	  platů	  lékařů	  a	  dalších	  
pracovníků.	  Chystá	  i	  zákon	  o	  veřejných	  
neziskových	  nemocnicích,	  úpravu	  
postgraduálního	  vzdělávání	  lékařů,	  
protikuřácký	  zákon	  či	  novelu	  tzv.	  konopné	  
vyhlášky.	  

MINISTERSTVO	  ZDRAVOTNICTVÍ	  CHTÍT	  LETOS	  
MOC	  12345	  BUDE	  ZMĚNIT	  ZMĚNIT	  -‐	  NAPŘ.	  1)	  
KDO	  PACIENT	  UŽ	  DIAGNÓZA	  MÍT	  NEMOC	  BUDE	  
K	  LÉČIT	  VTOM	  ZDRAVOTNÍ	  POJIŠŤOVNA	  MUSET	  
PROPLATIT	  ALE	  CHTÍT	  KONTROLA	  VÍC	  PŘÍSNĚ	  
PLUS	  SPRAVEDLIVĚJI	  2)	  VĚC	  LÉKAŘ	  
KLF(osoba++)	  DALŠÍ	  PRACOVNÍK	  KLF(osoba++)	  
JEJICH	  PLAT	  PLÁN	  BUDE	  ZVÝŠIT.	  3)	  PLÁN	  VZNIK	  
ZÁKON	  VĚC	  VEŘEJNÝ	  NEZISKOVÝ	  NEMOCNICE	  
4)	  LÉKAŘ	  KLF(osoba++)	  JEHO	  VZDĚLÁVÁNÍ	  
BUDE	  PŘIDAT	  NĚCO	  ÚPRAVA	  5)	  CHTÍT	  NOVÝ	  
ZÁKON	  VĚC	  PROTI	  KUŘÁK	  NEBO	  VYHLÁŠKA	  VĚC	  
KONOPÍ	  BUDE	  NOVELA.	  	  	  



 

 

5/34	   Poblíž	  muničních	  skladů	  ve	  Vrběticích	  včera	  
policejní	  hlídky	  zaslechly	  několik	  slabých	  ran	  
-‐	  celý	  terén	  tak	  dnes	  prozkoumali	  
pyrotechnici.	  Zatím	  údajně	  nic	  
nenasvědčuje	  tomu,	  že	  by	  rány	  pocházely	  ze	  
střeženého	  prostoru	  -‐	  pravděpodobně	  je	  
způsobila	  zábavní	  pyrotechnika,	  kterou	  
někdo	  použil	  v	  přilehlých	  obcích.	  

ZLÍN	  OBLAST	  OBEC	  v-‐r-‐b-‐ě-‐t-‐i-‐c-‐e	  TAM	  MÍT	  
SKLAD	  PRO	  VYBUŠNINA	  VČERA	  POLICEJNÍ	  
HLÍDKY	  SLYŠET	  TAM	  BYLO	  NĚKOLIK	  SLABÝ	  
RÁNA++	  DNES	  ODBORNÍK	  KLF(osoba)++	  PRO	  
VÝBUCH	  BYLO	  OBLAST	  PROHLÉDNOUT	  ZATÍM	  
NAJÍT	  RÁNA	  ODKUD	  NIC	  POVÍDAT	  VYPADAT	  OD	  
VEDLE	  OBEC	  BYLO	  NĚKDO	  RÁNA	  TJ.	  KLF(létání-‐
ohňostroje-‐malého)	  ZÁBAVA	  RÁNA.	  

5/35	   Mezinárodní	  pátrací	  týmy	  zřejmě	  našly	  -‐	  dvě	  
velké	  části	  -‐	  zříceného	  indonéského	  letadla.	  
Mohly	  by	  je	  přivést	  -‐	  i	  k	  černým	  skříňkám	  a	  k	  
objasnění	  nehody,	  při	  které	  zemřelo	  162	  lidí	  
na	  palubě.	  Těla	  většiny	  z	  nich	  záchranáři	  
stále	  hledají.	  Poslední	  vyjádření	  
meteorologů	  podporují	  teorii,	  že	  stroj	  
havaroval	  kvůli	  počasí.	  Indonéské	  úřady	  
mezitím	  oznámily,	  že	  společnost	  Air	  Asia	  
neměla	  v	  den	  nehody	  k	  letu	  ze	  Surabaji	  do	  
Singapuru	  povolení.	  

STÁT	  INDONÉSIE	  BYLO	  PŘEDTÍM	  STÁT	  SE	  
LETADLO	  PÁD	  V-‐TOM	  LIDÉ	  CELKEM	  162	  
KLF(osoba)++	  SAMÝ	  ASI	  MRTVÝ	  MEZINÁRODNÍ	  
TÝM	  SKUPINA++	  PRO	  HLEDAT	  TAM	  MOŘE	  
OBLAST	  UŽ	  ASI	  NAJÍT	  LETADLO	  2	  ČÁSTI	  ZNIČENÍ	  
TÝM	  ONI	  DOUFAT	  POVÉST	  NAJÍT	  ČERNÝ	  
SKŘÍŇKA	  POKUD	  ANO	  BUDE	  ZJISTIT	  PŘESNĚ	  
ODKUD	  STÁT	  LIDÉ	  MRTVÝ	  TĚLA	  ZÁCHRANÁŘ	  
KLF(osoba)++	  STÁLE	  HLEDAT	  ODBORNÍK	  
KLF(osoba)++	  PRO	  POČASÍ	  POVÍDAT	  LETADLO	  
PÁD	  ASI	  KVŮLI	  POČASÍ	  INDONÉSIE	  JEHO	  ÚŘAD	  
JEŠTĚ	  PŘIDAT	  INFO	  OZNÁMIT	  FIRMA	  a-‐i-‐r	  ASIA	  
JEJI	  LETADLO	  V-‐TOM	  PÁD	  ONI	  	  POVOLENÍ	  
ODLET	  OD	  SURABAJA	  DO	  SINGAPUR	  NEMÁ	  ON	  
BEZ	  VĚDOMÍ	  ODLET.	  

5/36	   Rusko	  pošle	  příští	  týden	  na	  východ	  Ukrajiny	  
už	  jedenáctý	  humanitární	  konvoj.	  Ve	  120ti	  
nákladních	  autech	  by	  mělo	  být	  podle	  
ruského	  ministerstva	  pro	  mimořádné	  
situace	  1400	  tun	  pomoci.	  Podle	  Kyjeva	  jde	  
ale	  o	  narušení	  ukrajinské	  svrchovanosti.	  
Obává	  se	  navíc,	  že	  transporty	  slouží	  k	  
zásobování	  ozbrojených	  separatistů.	  

UKRAJINA	  VÝCHOD	  OBLAST	  TAM	  STÁLE	  KRIZE	  
RUSKO	  BUDE	  PŘÍŠTÍ	  TÝDEN	  JEHO	  
HUMANITÁRNÍ	  POMOC	  AUTO	  KONVOJ	  CELKEM	  
120	  AUTO	  FRONTA	  VTOM	  CELKEM	  1400	  TUN	  
MATERIÁL	  	  AUTO	  KONVOJ	  DOVÁŽET	  DOJIŽDĚT	  
UŽ	  CELKEM	  11X	  UKRAJINA	  VADIT	  POVÍDAT	  
"VYPADAT"	  RUSKO	  ZASE	  ZÁSAH	  MOJE	  ÚZEMÍ	  
TAKY	  OBÁVÁ	  TEN	  AUTO	  TRANSPORTY	  MOCT	  
SCHOVAT	  ZÁSOBOVÁNÍ	  ZBRANĚ	  DOVÁŽET	  
UMOŽNIT	  SKUPINA	  SEPARATISTA	  POMOC.	  

5/37	   Tisíce	  lidí	  demonstrovaly	  v	  maďarské	  
Budapešti	  proti	  vládě	  premiéra	  Viktora	  
Orbána.	  Kabinet	  je	  podle	  nich	  -‐	  
zkorumpovaný	  a	  příliš	  nakloněný	  Rusku.	  
Aktivisti	  proto	  žádali	  změnu	  politiky,	  
především	  větší	  spolupráci	  s	  Evropskou	  unií.	  
V	  protestech	  chtějí	  demonstranti	  
pokračovat.	  Další	  svolali	  na	  1.	  únor.	  
Organizátoři	  navíc	  doufají,	  že	  se	  do	  něj	  
tentokrát	  víc	  zapojí	  i	  představitelé	  
opozičních	  stran.	  

MAĎARSKO	  HLAVNÍ	  MĚSTO	  BUDAPEŠT	  TAM	  
MÍT	  LIDÉ	  MOC	  DEMONSTRACE	  PROTI	  VLÁDĚ	  
VTOM	  JEHO	  PŘEDSEDA	  VLÁDA	  JMÉNO	  v-‐i-‐k-‐t-‐o-‐
r	  o-‐r-‐b-‐á-‐n	  DŮVOD	  LIDÉ	  VADIT	  VLÁDA	  ONI	  MOC	  
ÚPLATEK	  PLUS	  VÍC	  SPOJIT	  RUSKO	  PROTO	  LIDÉ	  K	  
ŽÁDAT	  ONI	  POLITIKA	  PROSIT	  ZMĚNIT	  PLUS	  
MYSLET	  VÍC	  ZÁMĚR	  EU	  SPOLUPRÁCE	  
DEMONSTRACE	  BUDE	  JEŠTĚ	  PŘÍŠTĚ	  PLÁN	  OPĚT	  
SEJÍT	  AŽ	  1.	  ÚNOR	  ORGANIZÁTOR	  OD	  
DEMONSTRACE	  CHTÍT	  DOUFAT	  TAM	  VLÁDA	  TJ	  
OPOZICE	  STRANA	  KLF(osoba++)	  VÍC	  ZAPOJIT	  (S	  
NÁMI).	  	  	  	  	  	  



 

 

5/38	   Spojené	  státy	  uvalily	  další	  sankce	  na	  KLDR	  -‐	  
reagují	  na	  hackerský	  útok	  proti	  společnosti	  
Sony.	  Sankce	  se	  vztahují	  na	  tři	  
severokorejské	  firmy	  a	  deset	  vládních	  
činitelů.	  Pchjongjang	  už	  pohrozil,	  že	  vůči	  
Američanům	  vyvodí	  důsledky.	  Studio	  Sony	  
Pictures	  se	  v	  prosinci	  stalo	  terčem	  
hackerského	  útoku	  kvůli	  snímku	  The	  
Interview,	  který	  zesměšňuje	  vůdce	  KLDR	  
Kim	  Čong-‐una.	  

AMERIKA	  BYLO	  PŘEDEM	  VLONI	  PROSINEC	  
NOVÝ	  FILM	  OD	  FIRMA	  s-‐o-‐n-‐y	  p-‐i-‐c-‐t-‐u-‐r-‐e-‐s	  
TEN	  FILM	  JMÉNO	  t-‐h-‐e	  i-‐n-‐t-‐e-‐r-‐v-‐i-‐e-‐w	  TJ.	  FILM	  
POSMÍVAT	  K	  SEVERNÍ	  KOREA	  ON	  VŮDCE	  
JMÉNO	  k-‐i-‐m	  č-‐o-‐n-‐g	  u-‐n	  TEN	  SEVERNÍ	  KOREA	  
BYLO	  VZTEK	  K	  AMERIKA	  JEHO	  FIRMA	  s-‐o-‐n-‐y	  
JEHO	  POČÍTAČ	  HACKER	  ÚTOK	  AMERIKA	  K	  
KOREA	  DÁT	  SANKCE	  TJ	  K	  3	  FIRMY	  PLUS	  10	  
OSOBA++	  OD	  VLÁDA	  JEHO	  TEN	  KOREA	  
ODPOVÍDAT	  AMERIKA	  MĚ	  SANKCE	  BUDE	  
VRÁTIT	  ODVETA.	  

5/39	   Doživotí	  žádá	  prokuratura	  ve	  Spojených	  
státech	  pro	  radikálního	  muslimského	  
duchovního	  -‐	  Abú	  Hamzu	  Masrího.	  Loni	  ho	  
porota	  uznala	  vinným	  z	  terorismu	  mimo	  jiné	  
kvůli	  tomu,	  že	  radil	  jemenským	  radikálům.	  
Podle	  prokuratury	  je	  globálním	  
teroristickým	  vůdcem.	  O	  trestu	  má	  soud	  
rozhodnout	  za	  týden.	  

AMERIKA	  TAM	  SOUD	  DNES	  VYŠETŘOVAT	  K	  ON	  
VŮDCE	  NEBEZPEČÍ	  ŠILENÝ	  SILNÝ	  MUSLIM	  
JMÉNO	  JEHO	  a-‐b-‐ú	  h-‐a-‐m-‐z-‐a	  m-‐a-‐s-‐r-‐í	  	  
ŽALOBCE	  K	  ŽÁDAT	  TREST	  DOŽIVOTÍ	  DŮVOD	  
POROTA	  BYLO	  VLONI	  POVÍDAT	  ANO	  ON	  VINA	  
DŮVOD	  ON	  SILNÝ	  DAREBÁK	  MOC	  TERORISTA	  
SVĚT	  PLUS	  STÁT	  JEMEN	  DAREBÁK	  KLF(osoba	  
++)	  PRÁVĚ	  TEN	  BYLO	  PORADCE	  JAK	  TERORISTA	  
SOUD	  BUDE	  PŘÍŠTÍ	  TÝDEN	  JEŠTĚ	  ROZHODNE	  
TREST	  KOLIK	  LET	  BUDE	  VĚZENÍ.	  

5/40	   Epidemie	  eboly	  v	  západní	  Africe	  letos	  skončí	  
-‐	  prohlásil	  to	  hlavní	  koordinátor	  OSN.	  Svět	  
podle	  něj	  dokázal	  na	  šíření	  viru	  zareagovat.	  
Boj	  s	  nemocí	  ale	  bude	  pokračovat	  ještě	  
několik	  měsíců.	  Ebola	  -‐	  neboli	  krvácivá	  
horečka	  -‐	  je	  jedním	  z	  nejnebezpečnějších	  
virových	  onemocnění,	  velká	  část	  
nakažených	  umírá	  na	  nekontrolovatelné	  
krvácení.	  Lék	  ani	  spolehlivá	  vakcína	  zatím	  
neexistují.	  

o-‐s-‐n	  HLAVNÍ	  KOORDINÁTOR	  DNES	  OZNÁMIT	  
VĚC	  AFRIKA	  ZÁPADNÍ	  TAM	  MÍT	  ROZŠÍŘIT	  EBOLA	  
BUDE	  BĚHEM	  LETOS	  2015	  KONEC	  V-‐TOM	  
ZMIZET.	  DNES	  TAM	  MÍT	  STÁLE	  BOJ	  PROTI	  
NÁKAZA	  BUDE	  NĚKOLIK	  MĚSÍC	  EBOLA	  JAK	  
VYPADAT	  POPIS	  TJ	  SILNÝ	  KRVÁCET	  HOREČKA	  TJ	  
SILNĚ	  NEBEZPEČNÝ	  VIR	  LÉK	  NEBO	  VAKCÍNA	  
LÉČIT	  ZATÍM	  NEMÁ.	  

6/41	   Prezident	  Miloš	  Zeman	  navštíví	  Rusko.	  V	  
květnu	  pojede	  do	  Moskvy	  na	  oslavy	  70.	  
výročí	  konce	  2.	  světové	  války	  -‐	  České	  televizi	  
to	  řekl	  jeho	  mluvčí	  Jiří	  Ovčáček.	  Podle	  
obchodního	  rady	  ruské	  ambasády	  v	  Praze	  
SERGEJE	  STUPARA	  pozval	  Kreml	  Zemana	  i	  
na	  oficiální	  státní	  návštěvu.	  Ta	  by	  se	  měla	  
konat	  na	  podzim.	  Český	  prezident	  ale	  zatím	  
pozvání	  nepřijal.	  

ČESKÝ	  TELEVIZE	  ON	  MLUVČÍ	  JMÉNO	  JIŘÍ	  
OVČÁČEK	  OZNÁMIT	  VĚC	  NAŠ	  PREZIDENT	  
ZEMAN	  BUDE	  LETOS	  KVĚTEN	  JET	  DO	  RUSKO	  
MĚSTO	  MOSKVA	  TAM	  BUDE	  OSLAVA	  70.	  
VÝROČÍ	  TJ	  2.	  SVĚTOVÝ	  VÁLKA	  KONEC.	  2)	  TAKY	  
ON	  OBCHODNÍ	  ZÁSTUPCE	  RADY	  JEHO	  RUSKÝ	  
AMBASÁDA	  MÍSTO	  PRAHA	  ON	  JMÉNO	  s-‐r-‐r-‐g-‐e-‐
j	  s-‐t-‐u-‐p-‐a-‐r	  K	  PREZIDENT	  ZEMAN	  TAKY	  POZVAT	  
OFICIÁLNÍ	  STÁTNÍ	  NÁVŠTĚVA	  TAM	  RUSKO	  AŽ	  
PODZIM.	  ON	  ZEMAN	  TOHLE	  POZVÁNÍ	  
POTVRZENÍ	  ANO	  ZATÍM	  JEŠTĚ-‐NE.	  	  

6/42	   Tuzemská	  ekonomika	  by	  měla	  letos	  
pokračovat	  v	  růstu,	  který	  se	  podařilo	  
nastartovat	  v	  roce	  2014.	  Podle	  premiéra	  
Bohuslava	  Sobotky	  byl	  předchozí	  rok	  pro	  
hospodaření	  Česka	  zlomový.	  Kabinet	  chce	  
proto	  v	  povzbuzování	  ekonomiky	  
pokračovat	  i	  letos.	  Růst	  by	  měly	  investice,	  
mzdy	  i	  spotřeba	  domácností.	  
Nezaměstnanost	  by	  naopak	  měla	  klesat.	  

PŘEDSEDA	  VLÁDA	  KLF(osoab)	  TJ	  SOBOTKA	  
DNES	  OZNÁMIT	  VĚC	  NAŠE	  ČESKO	  EKONOMIKA	  
UŽ	  VIDĚT	  MOC	  ZLEPŠIT	  DÍKY	  OD	  VLONI	  2014	  
BYLO	  POVÉST	  ZMĚNIT	  TAKY	  POVÍDAT	  LETOS	  
2015	  EKONOMIKA	  CHTÉT	  VLÁDA	  JEŠTĚ	  
POKRAČOVAT	  DODRŽOVAT	  ZMĚNY	  PRŮBĚH	  
PLUS	  CHTÍT	  HOSPODAŘENÍ	  HLAVNĚ	  PODPORA	  
1)	  VÍC	  INVESTICE	  2)	  MZDA	  ZVÝŠIT	  DOBRÝ	  3)	  
PLATBA	  PLYN	  ENERGIE	  VODA	  BUDE	  ZVÝŠIT	  
NAOPAK	  PRÁCE	  LIDÉ	  NEZAMĚSTNANOSTCHTÍT	  
KLESAT.	  



 

 

6/43	   Od	  prvního	  ledna	  se	  zvýšila	  minimální	  mzda	  
o	  700	  korun	  měsíčně	  -‐	  celkem	  na	  9200.	  S	  
tím	  ale	  nesouhlasí	  zaměstnavatelé,	  
rozhodnutí	  vlády	  označují	  za	  porušení	  
dohod	  sociálních	  partnerů.	  Původně	  se	  totiž	  
shodli	  na	  růstu	  o	  500	  korun	  měsíčně.	  V	  
průměru	  o	  200	  korun	  rostou	  od	  Nového	  
roku	  taky	  důchody.	  Pracující	  penzisté	  navíc	  
můžou	  znovu	  uplatnit	  slevu	  na	  dani.	  Polepší	  
si	  i	  rodiny	  s	  dětmi	  -‐	  zvyšuje	  se	  totiž	  sleva	  na	  
druhé	  a	  další	  dítě.	  A	  vrací	  se	  taky	  porodné	  
na	  druhé	  dítě.	  

LETOS	  OD	  1.	  LEDNA	  VĚC	  PLAT	  TAM++	  ZMĚNA++	  
NAPŘ.	  MINIMÁLNÍ	  MZDA	  UŽ	  ZVÝŠIT	  MĚSÍČNĚ	  
700	  KORUN	  NAVÍC	  TJ.	  CELKEM	  9200	  KORUN,	  
ALE	  FIRMA	  PŘEDSTAVITEL	  TOHLE	  NESOUHLASIT	  
DŮVOD	  PŮVODNÍ	  DOHODA	  SPOLU	  VLÁDA	  BYLO	  
ZVÝŠIT	  JEN	  500	  KORUN	  MĚSÍČNĚ	  NAKONEC	  700	  
MOC	  NELÍBIT	  2)	  DŮCHOD	  PLAT	  ZVÝŠIT	  PRŮMĚR	  
200	  KORUN	  3)	  DŮCHODCE	  	  ON	  ON	  KDO	  MÍT	  
JEŠTĚ	  PRÁCE	  VEDLEJŠÍ	  ONI	  BUDE	  PLAT	  VTOM	  
DANĚ	  SLEVA	  	  4)	  DOBRÁ	  ZPRÁVA	  HLAVNĚ	  
UMOŽNIT	  RODINA	  MÍT	  DĚTI	  RODINA	  VTOM	  
MÍT	  DRUHÉ	  DÍTĚ	  TAKY	  DALŠÍ	  3	  4	  DĚTI	  DÁ	  
ZVYŠOVAT	  SLEVA	  JEŠTĚ	  TAKY	  PORODNÉ	  DRUHÝ	  
DÍTĚ	  PENÍZE	  OD	  STÁT	  UŽ	  ZPÁTKY	  PROPLATIT.	  

6/44	   Záchranáři	  v	  Jávském	  moři	  dál	  pátrají	  po	  
obětech	  zříceného	  airbusu	  Air	  Asia	  -‐	  zatím	  
se	  jim	  podařilo	  vyzvednout	  dva-‐a-‐dvacet	  těl.	  
Čtyři	  z	  nich	  už	  také	  identifikovali.	  Pátrací	  
tým	  mezinárodních	  expertů	  je	  ode	  dneška	  
vybaven	  i	  speciálním	  akustickým	  zařízením	  -‐	  
to	  by	  mělo	  najít	  černé	  skříňky.	  Pátrací	  akce	  
ale	  komplikuje	  rozbouřené	  moře	  a	  silný	  vítr.	  

ASIE	  LETADLO	  FIRMA	  AIR	  ASIA	  BYLO	  MINULÝ	  
TÝDEN	  LETADLO	  ZMIZET	  TAM	  MOŘE	  JMÉNO	  
JÁVSKÝ	  BLÍZKO	  STÁT	  INDONÉSIE	  PŘEDTÍM	  
ZÁCHRANÁŘI	  ON	  ON	  POVEDLO	  NAŠLO	  LIDÉ	  
TĚLO	  CELKEM	  22	  VYTÁHNOUT	  ALE	  SAMÉ	  
MRTVÝ	  VTOM	  4	  ON	  ON	  KDO	  JMÉNO	  JEJICH	  UŽ	  
VÍ.	  OSTATNÍ	  STÁLE	  PÁTRÁNÍ	  TAKY	  DNES	  
EXPERTŮ	  ON	  ON	  OD	  MEZINÁRODNÍ	  TÝM	  
PŘINESE	  SPECIÁLNÍ	  VÝBAVA	  VTOM	  ZVUK	  
RADAR	  HLEDAT	  +	  TAKY	  MUSÍ	  NAJÍT	  ČERNÉ	  
SKŘÍŇKY	  -‐	  ALE	  TAM	  POČASÍ	  MÍT	  PROBLÉM	  
MOŘE	  SILNĚ	  VLNITÉ	  +	  SILNĚ	  VÍTR.	  	  

6/45	   Ukrajinský	  prezident	  Petro	  Porošenko	  se	  15.	  
ledna	  setká	  se	  svým	  ruským	  protějškem	  
Vladimirem	  Putinem.	  Jednat	  budou	  v	  
kazašské	  Astaně.	  Analytici	  ale	  výrazný	  posun	  
ve	  vztazích	  obou	  zemí	  nečekají	  -‐	  soudí	  tak	  i	  
na	  základě	  novoročních	  projevů	  obou	  
státníků.	  Porošenko	  v	  tom	  svém	  prohlásil,	  
že	  věří,	  že	  krize	  na	  východě	  země	  letos	  
skončí.	  Chce	  se	  také	  víc	  přiblížit	  Evropské	  
unii.	  

UKRAJINA	  JEHO	  PREZIDENT	  TJ	  p-‐o-‐r-‐o-‐š-‐e-‐n-‐k-‐o	  
BUDE	  BĚHEM	  15.	  LEDNA	  SETKAT	  SPOLU	  RUSKÝ	  
PREZIDENT	  PUTIN	  OBĚ	  BUDE	  JEDNAT	  MÍSTO	  
TAM	  STÁT	  KAZACHSTÁN	  HLAVNÍ	  MĚSTO	  a-‐s-‐t-‐
a-‐n-‐a	  ODBORNÍK	  KLF(osoba++)	  ANALYTIK	  
POVÍDAT	  OBĚ	  VZTAH	  DOBRÝ	  VYPADAT	  NE	  
DŮVOD	  PŘED	  BYLO	  NOVÝ	  ROK	  PROJEV	  OBĚ	  
VYPRÁVĚT	  VĚC	  VZTAH	  MOC	  NEMLUVIT	  ALE	  
UKRAJINA	  PREZIDENT	  BYLO	  VYPRÁVĚT	  VĚC	  
VÝCHOD	  OBLAST	  KRIZE	  VĚŘIT	  PRŮBĚH	  BUDE	  
KONEC	  JEŠTĚ	  VĚC	  EU	  CHTÍT	  VÍC	  SPOJIT.	  	  

6/46	   Už	  druhý	  den	  se	  v	  Litvě	  platí	  eurem.	  Země	  
společnou	  evropskou	  měnu	  přijala	  jako	  
poslední	  z	  trojice	  pobaltských	  
postsovětských	  republik.	  Doufá,	  že	  si	  tím	  
zajistí	  větší	  bezpečnost	  v	  době	  chladných	  
vztahů	  Západu	  a	  Ruska.	  Část	  lidí	  se	  ale	  
obává	  zdražování.	  Česko	  zatím	  termín	  pro	  
zavedení	  eura	  nemá.	  

STÁT	  LITVA	  TAM	  JEHO	  MĚNA	  UŽ	  OD	  VČERA	  MÍT	  
EURO	  PLUS	  3	  STÁTY	  VTOM	  BÝVALÝ	  SOVĚTSKÝ	  
KOMUNISMUS	  TJ	  1)LITVA	  2)ESTONSKO	  
3)LOTYŠSKO	  MĚNA	  EURO	  OBĚ	  MÍT++	  DNES	  
HOP	  TŘETÍ	  LITVA	  UŽ	  EURO	  ONI	  LITVA	  DOUFAT	  
BUDOUCNOST	  BUDE	  DOBRÝ	  VÍC	  BEZPEČNOST	  
DŮVOD	  KVŮLI	  SOUSED	  BLÍZKO	  RUSKO	  SPOLU	  
ZÁPAD	  NÁPĚTÍ	  ALE	  LIDÉ	  ČÁST	  MÍT	  OBAVA	  
DŮVOD	  BUDE	  OSTATNÍ	  EURO	  ZDRAŽOVÁNÍ	  U	  
NÁS	  ČESKO	  VĚC	  MĚNA	  EURO	  KDY	  BUDE	  
PŘEVOD	  ZATÍM	  NEMLUVIT.	  



 

 

6/47	   Velkou	  Británii	  čeká	  zásadní	  rok.	  Ve	  
Spojeném	  království	  totiž	  v	  květnu	  
proběhnou	  parlamentní	  volby	  -‐	  a	  jejich	  
výsledek	  bude	  mít	  velký	  vliv	  na	  to,	  jestli	  se	  v	  
zemi	  bude	  konat	  referendum	  o	  setrvání	  v	  
Evropské	  unii.	  Z	  kraje	  září	  se	  pak	  královna	  
Alžběta	  II.	  stane	  nejdéle	  vládnoucí	  panovnicí	  
na	  britském	  trůně.	  

ANGLIE	  CELÝ	  LETOS	  ROK	  BUDE	  DŮLEŽITÝ	  MOC	  
VĚC	  TOTO	  1)	  PARLAMENT	  BĚHEM	  KVĚTEN	  
BUDE	  DŮLEŽITÝ	  VOLBA	  V	  TOM	  SOUVISET	  LIDÉ	  
REFERENDUM	  ROZHODNUTÍ	  VĚC	  EVROPSKÝ	  
UNIE	  ČLEN	  ZŮSTAT	  DÁLE	  NEBO	  ODPOJIT	  2)	  VĚC	  
ON	  KRÁLOVNA	  ALŽBĚTA	  II.	  BUDE	  AŽ	  ZÁČATEK	  
ZÁŘÍ	  UŽ	  HISTORIE	  ANGLIE	  KRÁLOVNA	  VLÁDA	  
REKORD	  PRVNÍ	  DLOUHO	  LET	  VLÁDA.	  	  

6/48	   Na	  Molitavském	  ledovci	  na	  jihu	  Rakouska	  se	  
utrhla	  lavina	  -‐	  podle	  svědků	  zasypala	  asi	  15	  
lidí.	  Šesti	  lidem	  se	  údajně	  podařilo	  bez	  
pomoci	  vyprostit.	  Úřady	  zahájily	  velkou	  
záchrannou	  operaci.	  Šířka	  sněhové	  masy	  je	  
podle	  odhadů	  asi	  80	  metrů.	  Rakouské	  úřady	  
v	  posledních	  dnech	  opakovaně	  varovaly	  
před	  lavinovým	  nebezpečím.	  V	  zemi	  totiž	  na	  
konci	  roku	  hustě	  sněžilo.	  

RAKOUSKO	  TAM	  LEDOVEC	  JMÉNO	  m-‐o-‐l-‐i-‐t-‐a-‐v-‐
s-‐k-‐ý	  ZNAMENAT	  JIH	  OBLAST	  TAM	  STALO	  
HRUBÝ	  LAVINA	  SVĚDEK	  KLF(osoba++)	  POVÍDAT	  
TAM	  ČLOVĚK	  OSOBA++	  ASI	  15	  OSOBA++	  MÍT	  
UVNITŘ	  ALE	  6	  OSOBA++	  PODAŘIT	  SÁM	  BEZ	  
POMOCI	  VYLÉZT	  ŠTĚSTÍ	  ŽIVÝ	  ÚŘAD	  HNED	  UŽ	  
ZAVOLAT	  ZÁCHRÁNIT	  POMOC	  ALE	  MÍT	  
PROBLÉM	  DŮVOD	  LAVINA	  SNÍH	  ŠÍŘKA	  ASI	  
ODHAD	  CELKEM	  80	  METR	  TAKY	  TAM	  JEHO	  
ÚŘAD	  BYLO	  PŮVODNĚ	  PŘEDTÍM	  OPAKOVANĚ	  
VAROVÁNÍ	  OZNÁMENÍ	  NEBEZPEČÍ	  LAVINA	  
DŮVOD	  NEDÁVNO	  SNÍH	  HUSTĚ-‐SNĚŽILO.	  	  

6/49	   Pobřežní	  stráž	  u	  břehů	  jižní	  Itálie	  převzala	  
nákladní	  loď	  s	  víc	  než	  čtyřmi	  sty	  uprchlíky.	  
Posádka	  už	  na	  palubě	  nebyla.	  Plavidlo	  plulo	  
pod	  vlajkou	  Sierry	  Leone.	  Loď	  se	  nacházela	  
asi	  šedesát	  pět	  kilometrů	  od	  přístavu	  
LEUKA.	  Počet	  běženců	  -‐	  kteří	  zamířili	  přes	  
Středozemní	  moře	  do	  Evropy	  -‐	  byl	  loni	  
rekordní.	  Mnozí	  z	  nich	  nebezpečnou	  plavbu	  
nepřežili.	  

AFRIKA	  LIDÉ	  UPRCHLÍK	  MOC	  KLF(osoba++)	  DAV	  
UNIKNOUT	  PŘES	  MOŘE	  DO	  EVROPY	  VLONI	  
BYLO	  REKORD	  ALE	  VÍC	  KLF(osoba++)	  UTOPIT	  
ZEMŘIT	  NEDÁVNO	  MÍSTO	  ITÁLIE	  JIŽNÍ	  U	  BŘEH	  
ASI	  65	  KM	  DÁL	  TAM	  PŘÍSTAV	  JMÉNO	  l-‐e-‐u-‐k-‐a	  
TAM	  	  POBŘEŽNÍ	  STRÁŽ	  DNES	  NÁKLADNÍ	  LOĎ	  
VLAJKA	  OD	  STÁT	  s-‐i-‐e-‐r-‐r-‐y	  l-‐e-‐o-‐n-‐e	  TJ	  AFRIKA	  
JEHO	  UŽ	  VYTÁHNOUT	  TEN	  LOĎ	  UPRCHLÍK	  
PRÁZDNO	  PŘED	  BYLO	  CELKEM	  ASI	  PŘES	  400	  
KLF(osoba++)	  KDE	  NEVĚDĚT.	  

7/50	   Češi	  budou	  mít	  od	  ledna	  možnost	  ověřit	  si	  
počet	  najetých	  kilometrů	  u	  starších	  vozidel.	  
Ministerstvo	  dopravy	  zpřístupní	  na	  svém	  
webu	  databázi,	  kde	  budou	  údaje	  o	  stavu	  
tachometrů	  z	  poslední	  technické	  kontroly.	  
Auta	  čerstvě	  dovezená	  ze	  zahraničí	  ale	  
zatím	  v	  databázi	  nebudou.	  

VĚC	  AUTO	  BAZAR	  PRODAT	  KDO	  CHTÍT	  KOUPIT	  
VŽDY	  CHTÍT	  VĚDĚT	  KOLIK	  AUTO	  BYLO	  JEZDIT	  
TACHOMETR	  KM	  KOLIK	  NĚKTERÝ	  MAJITEL	  
PRODAT	  UVÉST	  PŘESNĚ	  NEBO	  PODVOD	  
MINISTERSTVO	  DOPRAVA	  BUDE	  OD	  1.LEDEN	  
BUDE	  WWW	  VEŘEJNĚ	  HOTOVO	  UVÉST	  DÍKY	  OD	  
STK	  BYLO	  KONTROLA	  VÝPIS	  TEN	  STK	  INFO	  
POŠLE.	  ALE	  KDO	  NEDÁVNO	  AUTO	  PŘINÉST	  OD	  
ZAHRANIČNÍ	  KONTROLA	  JEŠTĚ-‐NE	  TAM	  
DATABÁZE	  UVÉST	  NEBUDE.	  

7/51	   Několik	  tisíc	  nekvalifikovaných	  učitelů	  má	  
od	  1.	  ledna	  skončit.	  Nestačili	  si	  doplnit	  
vysokoškolské	  vzdělání.	  Zůstat	  mají	  podle	  
zákona	  pouze	  ti,	  kterým	  je	  nejméně	  55	  let	  a	  
mají	  dvacetiletou	  praxi.	  Výjimky	  platí	  i	  pro	  
rodilé	  mluvčí	  nebo	  odborníky	  z	  praxe.	  

UČITEL	  KLF(osoba++)	  DNES	  MÍT	  DOST	  DAV	  
VYSOKOŠKOLSKÝ	  VZDĚLÁNÍ	  NEMÍT	  PRÁVĚ	  
BUDE	  OD	  1.LEDNA	  MUSET	  PROPUSTIT	  VÝJIMKY	  
PODLE	  ZÁKON	  KDO	  UČITEL	  KLF(osoba++)	  ROK	  
OD	  55	  NAHORU	  PLUS	  20	  LET	  PRÁCE	  VYSOKÁ	  
ŠKOLA	  JÍT	  NEMUSET	  NORMÁLNĚ	  ZŮSTAVAT	  
TAKY	  JEŠTĚ	  UČITEL,	  KDO	  PŮVOD	  OD	  NAROZENÍ	  
MLUVI	  JAZYK	  CIZÍ	  NAPŘ.	  ANGLIČTINA	  A	  UČIT	  
TAKY	  KLF(osoba++)	  ODBORNÍK	  OD	  PRAXE	  OBĚ	  
ZŮSTAVAT.	  



 

 

7/52	   Václav	  Havel	  se	  přesně	  před	  25	  lety	  stal	  
prvním	  porevolučním	  a	  zároveň	  posledním	  
československým	  prezidentem.	  Do	  čela	  
země	  ho	  zvolilo	  komunisty	  ovládané	  
Federální	  shromáždění.	  Z	  disidenta	  a	  
nejvýraznější	  postavy	  sametové	  revoluce	  se	  
tak	  definitivně	  stal	  politik.	  Na	  Pražském	  
hradě	  pak	  působil	  s	  půlroční	  přestávkou	  až	  
do	  února	  2003.	  

DNES	  PŘESNĚ	  25	  LET	  VÝROČÍ	  KOMUNISMUS	  
REVOLUCE	  PO	  PRVNÍ	  PREZIDENT	  POST	  ON	  
VÁCLAV	  HAVEL	  ON	  TAKY	  PREZIDENT	  
ČESKOSLOVENSKO	  TJ	  POSLEDNÍ	  ODKUD	  K	  POST	  
OD	  DÍKY	  FEDERÁLNÍ	  SHROMÁŽDĚNÍ	  PLUS	  MÍT	  
KOMUNISTA	  KLF(osoba++)	  ALE	  K	  VYBRAT	  
HAVEL	  PŘED	  BYL	  MOC	  BOJOVAT	  PROTI	  
KOMUNISMUS	  PO	  POVÉST	  VYSVOBODIT	  ON	  
PREZIDENT	  DLOUHO	  PRÁCE	  BYL	  AŽ	  DO	  ÚNOR	  
2003	  PLUS	  VTOM	  BYLO	  PŮLROČNÍ	  PŘESTÁVKA	  
KVŮLI	  SLOVENSKO	  ODDĚLIT.	  

7/53	   Podnikatel	  Milan	  Vinkler	  -‐	  spoluzakladatel	  
PPF	  a	  bývalý	  majitel	  fotbalové	  Slávie	  -‐	  dostal	  
u	  okresního	  soudu	  v	  Teplicích	  čtyřletý	  
nepodmíněný	  trest.	  Podle	  verdiktu	  se	  
dopustil	  nedovoleného	  ozbrojování	  a	  
padělání	  veřejné	  listiny.	  Na	  místě	  se	  odvolal.	  
Vinkler	  byl	  stíhán	  už	  v	  minulosti,	  soudci	  ale	  
případ	  ukončili	  na	  základě	  prezidentské	  
amnestie.	  

PODNIKATEL	  JMÉNO	  MILAN	  v-‐i-‐n-‐k-‐l-‐e-‐r	  	  TJ	  
KLF(osoba)	  +	  NĚKDO	  SPOLU	  BYL	  ZALOŽIT	  PPF	  A	  
TAKY	  ON	  BÝVALÝ	  MAJITEL	  FOTBAL	  KLUB	  SLÁVIE	  
KLF(osoba)	  MÍT	  OBVINĚNÝ	  MOCT	  HODIT	  DO	  
VĚZENÍ	  ALE	  KVŮLI	  BYLO	  PŘEDEM	  PREZIDENT	  
MILOST	  AMNESTIE	  ON	  OSVOBODIT	  AŽ	  TED	  
TAM	  OKRESNÍ	  SOUD	  MÍSTO	  TEPLICE	  K	  ZNOVU	  
VYŠETŘOVAT	  UŽ	  ROZHODNOUT	  K	  TREST	  4	  
ROKY	  VĚZENÍ	  DŮVOD	  MÍT	  ZBRANĚ	  BEZ	  
POVOLENÍ	  LISTINA	  PLUS	  PAS	  BYL	  PODVOD	  SÁM	  
UDĚLAT	  ON	  HNED	  NA	  MÍSTĚ	  ODVOLAT.	  

7/54	   Indonéský	  viceprezident	  potvrdil	  nález	  
neznámých	  objektů	  zhruba	  tisíc	  kilometrů	  
od	  místa,	  kde	  pohřešované	  letadlo	  
společnosti	  AirAsia	  naposledy	  navázalo	  
kontakt	  s	  kontrolní	  věží.	  Zda	  se	  jedná	  o	  jeho	  
trosky	  zatím	  není	  jasné.	  Na	  jeho	  palubě	  bylo	  
162	  lidí.	  Do	  pátrání	  v	  Jávském	  moři	  se	  už	  
zapojilo	  šest	  zemí.	  

INDONÉSIE	  TAM	  VĚC	  LETADLO	  OD	  FIRMA	  a-‐i-‐r	  
ASIA	  VTOM	  LIDÉ	  CELKEM	  162	  OSOB	  VČERA	  
STÁT	  SE	  ZMIZELO	  INDONÉSIE	  JEHO	  PREZIDENT	  
DRUHÝ	  UŽ	  OZNÁMIT	  BYLO	  VČERA	  NAPOSLEDY	  
SPOJIT	  VĚŽ	  DISPEČNÍK	  PO	  ZMIZET	  PRÁVĚ	  ASI	  
MÍSTO	  VĚŽ	  TISÍC	  KM	  DÁL	  MÍT	  TROSKA++	  LEŽET	  
NEVĚDĚT	  "NEJISTÝ"	  OD	  LETADLO	  ZMIZELÝ	  ANO-‐
NE	  JEŠTĚ-‐NE	  TAM	  OBLAST	  MOŘE	  JMÉNO	  j-‐á-‐v-‐
s-‐k-‐é	  MÍT	  6	  STÁTU	  POMÁHAT	  PÁTRÁNÍ.	  	  	  

7/55	   Záchranářům	  se	  už	  podařilo	  zachránit	  
všechny	  cestujících	  z	  trajektu	  ve	  
Středozemním	  moři.	  	  Nejmíň	  pět	  lidí	  
neštěstí	  nepřežilo,	  další	  jsou	  lehce	  zranění.	  
Záchranné	  práce	  komplikoval	  vítr	  a	  vysoké	  
vlny.	  Hořet	  začalo	  včera	  v	  garážích	  -‐	  proč	  
přesně	  -‐	  zatím	  není	  jasné.	  

ITÁLIE	  TAM	  STŘEDOZEMNÍ	  MOŘE	  VČERA	  
TRAJEKT	  ZASE	  STÁT-‐SE	  HOŘET	  VTOM	  MÍT	  LIDÉ	  
TURISTIKA	  ZÁCHRANÁŘ	  KLF(osoba++)	  K	  LIDÉ	  
VŠICHNI	  OD	  TRAJEKT	  POVÉST	  ZACHRÁNIT	  
VÝTAHNOUT	  ALE	  POUZE	  PŘES	  5	  OSOB	  MRTVÝ	  
ZBYTEK	  OSTATNÍ	  POUZE	  LEHCE	  ZRANĚNÍ	  ALE	  
BYLO	  MOC	  PRÁCE	  "PĚST"	  VÍTR	  +	  SILNÝ	  VLNY	  
ODKUD	  STALO	  HOŘET	  ASI	  TRAJEKT	  UVNITŘ	  
GARÁŽ,	  ALE	  100%	  POTVRZEN	  JEŠTĚ-‐NE.	  

7/56	   Ani	  na	  potřetí	  nezvolili	  řečtí	  zákonodárci	  
novou	  hlavu	  státu.	  Jedinému	  kandidátovi	  na	  
prezidenta	  chybělo	  stejně	  jako	  v	  
předchozích	  kolech	  12	  hlasů.	  Zemi	  proto	  
příští	  rok	  čekají	  předčasné	  parlamentní	  
volby	  -‐	  a	  to	  už	  25.	  ledna.	  Situace	  přímo	  
dopadá	  na	  křehkou	  řeckou	  ekonomiku.	  
Akcie	  se	  začaly	  prudce	  propadat.	  

ŘECKO	  PARLAMENT	  ONI	  BYLO	  PŘED	  VOLBA	  
NOVÝ	  PREZIDENT	  DNES	  UŽ	  3.KOLO	  ZASE	  
NEPOVÉST	  DŮVOD	  CHYBĚT	  JEŠTĚ	  12	  HLAS	  ,	  
STEJNĚ	  BYLO	  PŘEDCHOZÍ	  1.	  +	  2.	  KOLO	  STEJNĚ	  
12	  -‐	  12	  HLAS	  SLABÝ.	  KVŮLI	  TOHLE	  ZNAMENAT	  
PARLAMENT	  MUSET	  PRYČ	  -‐	  PROTO	  PŘÍŠTÍ	  ROK	  
TJ	  25.LEDNA	  MUSET	  PARLAMENTNÍ	  ZNOVU	  
VOLBA	  UŽ	  JEHO	  SITUACE	  EKONOMIKA	  SLABÝ	  
TEĎ	  HORŠÍ	  HORŠÍ	  +	  AKCIE	  CENA	  RYCHLE	  SNIŽÍT.	  



 

 

7/57	   Ruská	  ekonomika	  se	  v	  listopadu	  poprvé	  od	  
roku	  2009	  propadla	  -‐	  konkrétně	  o	  půl	  
procenta.	  Dál	  navíc	  oslabuje	  rubl.	  Ráno	  klesl	  
o	  víc	  než	  6	  procent	  a	  znovu	  se	  blíží	  k	  hranici	  
60ti	  rublů	  za	  dolar.	  Po	  znatelném	  oživení	  z	  
minulého	  týdne	  sráží	  měnu	  malá	  aktivita	  
vývozců.	  

RUSKO	  JEHO	  EKONOMIKA	  OD	  ROK	  2009	  DO	  
PŘED	  LISTOPAD	  DOSUD	  BYLO	  EKONOMIKA	  
SILNÝ	  PAK	  POPRVÉ	  0,5	  %	  DOLŮ	  -‐	  VTOM	  TAKY	  
JEHO	  RUSKÝ	  RUBL	  SLABÝ	  DNES	  RÁNO	  VÍC	  PŘES	  
6%	  KLESL	  -‐	  TJ	  MĚNA	  1	  DOLAR	  TÉMĚŘ	  HRANICE	  
60	  RUBLŮ	  -‐	  KVŮLI	  RUSKO	  DOVOZ	  SLABÝ,	  ALE	  
MINULÝ	  TÝDEN	  BYLO	  DOVOZ	  DOBRÝ	  DNES	  
PÁD.	  	  	  

7/58	   V	  Minsku	  by	  mohlo	  pokračovat	  jednání	  
zástupců	  Ukrajiny,	  separatistů,	  Ruska	  a	  
OBSE.	  Přesný	  termín	  ale	  zatím	  ani	  jedna	  ze	  
stran	  nepotvrdila.	  Podle	  německé	  kancléřky	  
Angely	  Merkelové	  může	  situaci	  zklidnit	  jen	  
dohoda	  o	  dělící	  linii.	  Ruský	  ministr	  zahraničí	  
Lavrov	  mezitím	  vyjádřil	  přesvědčení,	  že	  se	  
situace	  na	  Ukrajině	  zklidní	  v	  průběhu	  
příštího	  roku.	  

BĚLORUSKO	  MĚSTO	  m-‐i-‐n-‐s-‐k	  BUDE	  SPOLU	  1)	  
UKRAJINA	  JEHO	  ZÁSTUPCE,	  JEŠTĚ	  2)	  
SEPARATISTA	  ONI	  FANDIT	  RUSKO,	  3)	  RUSKO	  A	  
4)	  ORGANIZACE	  o-‐b-‐s-‐e	  -‐	  ONI	  BUDE	  BĚHEM	  
ZNOVU	  SEJÍT	  JEDNÁNÍ	  VĚC	  UKRAJINA	  ALE	  KDY	  
PŘESNÝ	  TERMÍN	  JEŠTĚ-‐NE	  NEDOMLUVIT.	  
NĚMECKO	  PŘEDSEDA	  VLÁDY	  m-‐e-‐r-‐k-‐e-‐l-‐o-‐v-‐á	  
POVÍDAT	  LEPŠÍ	  PRVNÍ	  DOHODA	  VĚC	  HRANICE	  
KDE	  PŘESNĚ	  LINIE	  POTOM	  TAM	  SITUACE	  MOCT	  
KLID.	  RUSKÝ	  MINISTR	  ZAHRANIČÍ	  l-‐a-‐v-‐r-‐o-‐v	  
POVÍDAT	  VĚŘIT	  PŘÍŠTÍ	  ROK	  UKRAJINA	  BUDE	  
KRIZE	  UHASIT.	  

7/59	   Jižní	  Korea	  navrhla	  KLDR	  obnovení	  
vzájemných	  rozhovorů.	  Pokud	  komunistický	  
režim	  nabídku	  přijme,	  mohli	  by	  se	  zástupci	  
obou	  zemí	  sejít	  už	  během	  ledna.	  Jednat	  by	  
se	  mohlo	  například	  o	  sloučení	  válkou	  
rozdělených	  rodin	  nebo	  o	  spolupráci	  na	  
několika	  projektech.	  

JIŽNÍ	  KOREA	  K	  SEVERNÍ	  KOREA	  TJ	  
KOMUNISMUS	  ON	  K	  NAVRHNOUT	  CHTÍT	  SPOLU	  
ZPÁTKY	  VZÁJEMNÝ	  SPOJIT.	  POKUD	  SEVERNÍ	  
KOREA	  SOUHLASIT	  ZNAMENAT	  VT	  BRZY	  BĚHEM	  
LEDEN	  OBĚ	  ZÁSTUPCI	  KLF(osoba++)	  SEJÍT	  
JEDNAT.	  CO	  BUDE	  NAPŘ.	  BYLO	  KVŮLI	  NÁPĚTI	  
VÁLKA	  RODINA,	  RODINA	  ROZDĚLENÍ	  MOŽNOST	  
ZPÁTKY	  SETKAT	  NEBO	  SPOLUPRÁCI	  RŮZNÉ	  
PROJEKTY.	  

7/60	   Mešitu	  na	  jihu	  Švédska	  zachvátil	  v	  noci	  na	  
dnešek	  požár.	  Hasičům	  se	  ho	  podařilo	  
rychle	  uhasit	  a	  nikdo	  se	  při	  něm	  nezranil.	  V	  
posledních	  pěti	  dnech	  jde	  ale	  už	  o	  druhý	  
podobný	  případ.	  Přesné	  příčiny	  požárů	  
policie	  zatím	  nezná.	  Média	  ale	  píší	  o	  
pravděpodobném	  úmyslném	  založení.	  

ŠVÉDSKO	  JIH	  OBLAST	  TAM	  MUSLIM	  MEŠITA	  
VČERA	  V	  NOCI	  BYL	  POŽÁR.	  HASIČ	  KLF(osoba++)	  
PODAŘIT	  RYCHLE	  UHASIT	  +	  LIDÉ	  ZRANĚNÝ	  
ŠTĚSTÍ	  NIKDO.	  TEN	  STÁT	  SE	  POŽÁR	  STEJNĚ	  
PODOBNĚ	  BYLO	  5	  DNÍ	  PŘED.	  PŘESNÝ	  PŘÍČINA	  
POŽÁR	  POLICIE	  ZATÍM	  NEVĚDĚT,	  ALE	  MÉDIA	  
MLUVIT	  VYPADAT-‐JAKO	  UDĚLAT	  NĚKDO	  
SCHVÁLNĚ.	  

8/61	   Vláda	  schválila	  novelu	  zákonu	  o	  platech	  
ústavních	  činitelů	  a	  dalších	  představitelů	  
státní	  a	  soudní	  moci.	  Mzdy	  politikům	  by	  tak	  
mohly	  růst	  jen	  zhruba	  o	  jedno	  procento.	  
Jinak	  by	  se	  od	  prvního	  ledna	  automaticky	  
zvýšily	  i	  o	  desítky	  tisíc	  korun.	  Zákon	  ještě	  
musí	  chválit	  sněmovna	  a	  podepsat	  
prezident.	  

VLÁDA	  JEDNÁNÍ	  SCHVALIT,	  ZAKON	  NOVELA	  VĚC	  
PLAT	  PRO	  VYŠŠÍ	  OSOBA	  TJ.POLITIK,	  VLADA,	  
PREZIDENT,	  STÁT	  OSOBA,	  SOUD	  OSOBA,	  PLAT	  
ZVÝŠIT,	  TO	  VLÁDA	  ONI	  CHTÍT	  SNÍŽIT,	  POUZE	  
ZVÝŠIT	  ASI	  1%,	  POMALU.	  PROTO	  ZÁKON	  TO	  
DNES	  HOP	  SNĚMOVNA,	  PŘÍPAD	  ONI	  
SOUHLASIT,	  PREZIDENT	  PODPIS,	  ZNAMENAT	  
2015	  LEDEN	  ZÁKON	  PLATIT.	  PŘÍPAD	  ONI	  
NESCHVALIT,	  ZNAMENAT	  OD	  LEDEN	  BUDE	  
AUTOMATICKY	  PLAT	  DOST	  ZVÝŠIT.	  



 

 

8/62	   Ministryně	  pro	  místní	  rozvoj	  Věra	  Jourová	  
bude	  českou	  kandidátkou	  na	  eurokomisařku	  
-‐	  shodla	  se	  koaliční	  rada.	  Jourová	  uvedla,	  že	  
by	  v	  Bruselu	  ráda	  zodpovídala	  za	  regionální	  
rozvoj,	  nebála	  by	  se	  prý	  ale	  ani	  dopravy	  
nebo	  průmyslu.	  Ve	  vládních	  řadách	  by	  ji	  
mohla	  nahradit	  její	  dosavadní	  náměstkyně	  
Klára	  Dostálová,	  o	  tom	  se	  ale	  špičky	  ANO	  
ještě	  budou	  bavit.	  Post	  místopředsedkyně	  
hnutí	  Jourová	  opustí.	  

KOALICE	  RADA	  BYLO	  DOHODA,	  VĚC	  KANDIDÁT	  
PRO	  EUROKOMISE,	  VÝSLEDEK	  ŽENA	  OSOBA	  
JMÉNO	  j-‐o-‐u-‐r-‐o-‐v-‐á	  DNES	  KLF(osoba)	  PRÁCE	  
MINISTR	  PRO	  MÍSTNÍ	  ROZVOJ,	  TA	  VYBRAT	  
POSTAVIT	  KANDIDÁT.	  ŽENA	  TA	  POVÍDAT,	  
RADA	  EUROKOMISE	  ZODPOVĚDNOST	  ZÁMĚR	  
REGIONÁLNÍ	  ROZVOJ,	  
TAKY	  ZVLÁDNOUT	  ZÁMĚR	  DOPRAVA	  NEBO	  
PRŮMYSL.	  MINISTR	  PRO	  MÍSTNÍ	  ROZVOJ,	  ŽENA	  
TA	  PRYČ,	  MOCT	  ZATÍM	  DOSADIT	  d-‐o-‐s-‐t-‐á-‐l-‐o-‐v-‐
á,	  TJ.DNES	  ONA	  PRÁCE	  PATŘIT	  NÁMĚSTKYNĚ,	  
ALE	  STRANA	  ANO	  ONI	  JEŠTĚ	  BUDE	  DOMLUVIT	  
PEVNÉ.	  TAKY	  ŽENA	  j-‐o-‐u-‐r-‐o-‐v-‐á,	  DRUHÝ	  PRÁCE	  
TJ.MÍSTOPŘEDSEDA	  POLITICKÝ	  STRANA	  ANO,	  
ALE	  BUDE	  TENTO	  DEMISE,KONČIT.	  

8/63	   Probudit	  starostu	  uprostřed	  noci	  se	  stížností	  
na	  hlasitou	  hudbu	  není	  v	  pořádku	  -‐	  a	  může	  
za	  to	  oprávněně	  padnout	  pokuta.	  O	  
stanovisku	  ombudsmana,	  který	  to	  potvrdil,	  
informuje	  server	  iHNed.cz.	  Veřejný	  
ochránce	  práv	  se	  zabýval	  případem	  Jana	  
Kušníře	  z	  Nového	  Města	  na	  Moravě,	  který	  
se	  na	  starostu	  obrátil	  kvůli	  nočnímu	  hluku,	  
po	  tom,	  co	  ho	  odmítla	  policie.	  Dostal	  za	  to	  
tisícovou	  pokutu.	  

VĚC	  HUDBA	  ZVUK	  HRUBÝ	  V	  TOM	  DOBA	  ÚSEK	  
VEČER	  NEBO	  NOC,	  STÍŽNOST	  NOC	  PŘÍMO	  
STAROSTA	  KLF(osoba)	  OZNÁMIT,	  TO	  
MOCT	  MI	  POKUTA.	  ALE	  UŽ	  STÁT-‐SE,	  
BYLO	  INTERNET	  JMÉNO	  i-‐h-‐n-‐e-‐d.c-‐z	  PSÁT	  TEXT,	  
KLF(osoba)	  PANÍ	  VEŘEJNÝ	  OCHRÁNCE	  PRÁV	  
VYŠETŘENÍ,	  ROZHODNUTÍ	  PLATIT	  VĚC	  OSOBA	  j-‐
a-‐n	  k-‐u-‐š-‐n-‐í-‐ř,	  OD	  NOVÝ	  MĚSTO	  NÁSKOK	  
MORAVA,	  TEN	  BYLO	  OBRÁTIT	  POLICIE	  
STÍŽNOST,	  POLICIE	  POVÍDAT	  POŘÁDEK,	  ON	  
NAŠTVANÝ	  PŘÍMO	  STAROSTA	  
OZNÁMIT.	  VÝSLEDEK	  JEMU	  POKUTA	  TISÍC	  
KORUN.	  

8/64	   Neznámý	  vandal	  poničil	  ferratu	  v	  Děčíně,	  
přeřízl	  jisticí	  lano.	  Magistrát	  proto	  podal	  
trestní	  oznámení.	  Ferrata	  na	  Pastýřské	  skále	  
je	  první	  česká	  zajištěná	  lezecká	  trasa	  v	  
centru	  města.	  

SKÁLA	  TAM++	  MÍT	  FERRATA	  PRO	  HOROZELEC	  
ZAPOJIT,	  ALE	  MĚSTO	  DEČÍN,	  TAM	  CENTRUM	  
MÍT	  SKÁLA	  FERRATA,	  ČESKO	  NAŠE	  OBLAST	  TO	  
PRVNÍ.	  TJ.PASTÝŘSKÝ	  SKÁLA,	  BYLO	  STÁT-‐SE	  
NEZNÁMÝ	  OSOBA	  TAM	  LANO	  PŘEŘÍZNOUT.	  
MAGISTRÁT	  UŽ	  TREST	  OZNÁMENÍ	  PODAT.	  

8/65	   Vyšetřování	  pádu	  malajsijského	  letadla	  
zatím	  nijak	  nepokročilo	  -‐	  a	  to	  hlavně	  kvůli	  
separatistům,	  kteří	  místo	  tragédie	  z	  velké	  
části	  ovládají.	  Podle	  bývalého	  vedoucího	  
katedry	  systémů	  protivzdušné	  obrany	  
Miroslava	  Krátkého	  je	  pomocí	  techniky	  
teoreticky	  možné	  zjistit,	  odkud	  byla	  raketa,	  
která	  letoun	  zasáhla,	  přesně	  vystřelena.	  
Dnes	  přijeli	  na	  Ukrajinu	  experti	  z	  Nizozemí	  -‐	  
měli	  by	  pomoct	  se	  zjišťováním	  příčin	  
tragédie	  a	  identifikací	  mrtvých.	  

BYLO	  VYPRÁVĚNÍ	  VĚC	  LETADLO	  JEHO	  STÁT	  
MALAJSIE	  STÁT-‐SE	  PÁD	  MÍSTO	  TAM	  UKRAJINA	  
VÝCHOD,	  ALE	  MÍT	  -‐	  OBSADIT	  SKUPINA	  VÍC	  
FANDIT	  RUSKO,	  ODKUD	  PŘESNĚ	  STÁT-‐SE	  ZATÍM	  
NEVĚDĚT,	  TAKY	  LIDÉ	  MRTVÝ	  KOLIK	  
NEVĚDĚT.	  DNES	  ODBORNÍK	  KLF(osoba)	  OD	  
HOLANDSKO	  BUDE	  PŘIJET	  TAM,	  ONI	  BUDE	  
VYŠETŘENÍ	  STÁT-‐SE	  ODKUD,	  TAKY	  MRTVÝ	  
OSOBY	  KDO	  OSOBY	  JMÉNO.	  ČESKO	  NAŠE	  
OSOBA	  MIROSLAV	  KRÁTKÝ,	  BÝVALÝ	  OSOBA	  
VEDOUCÍ	  KATEDRA	  PRO	  SYSTÉM	  PROTI	  
VZDUŠNÝ	  OBRANA,	  TEN	  POVÍDAT,	  TVÍ	  
TECHNIKA	  ZJISTIT	  RAKETA	  BYLO	  PAL	  LETÍ	  -‐	  TAM	  
PŘESNÝ	  MÍSTO	  KDE?,	  LETADLO	  STŘELBA,	  TO	  
ZJISTIT	  FIT.	  
	  



 

 

8/66	   Západní	  břeh	  Jordánu	  ochromila	  generální	  
stávka	  na	  protest	  proti	  izraelským	  útokům	  v	  
Pásmu	  Gazy.	  Za	  dva	  týdny	  při	  nich	  zahynulo	  
přes	  500	  lidí.	  Rada	  OSN	  pro	  lidská	  práva	  
svolala	  kvůli	  situaci	  v	  Gaze	  mimořádnou	  
schůzi,	  o	  kterou	  požádal	  jménem	  arabských	  
zemí	  Egypt.	  Izraelští	  vojáci	  dnes	  zneškodnili	  
deset	  členů	  palestinského	  komanda,	  které	  
se	  dostalo	  do	  Izraele	  tunely	  a	  plánovalo	  
atentáty.	  

IZRAEL,	  DNES	  STÁT-‐SE	  SKUPINA	  PALESTINA	  
KOMANDO,	  MÍT	  IZRAEL	  TUNEL	  SKUPINA	  
CHODIT,	  PLÁN	  CHTÍT	  ATENTÁT,	  VÝSLEDEK	  
IZRAEL	  VOJÁK	  STŘÍLET.	  DNES	  TAM	  ZÁPADNÍ	  
BŘEH	  JORDAN,	  LIDÉ	  MOC	  SEJÍT,	  GENERÁLNÍ	  
STÁVKA,	  ONI	  CHTÍT	  KONČIT	  VĚC	  PÁSMO	  GÁZA	  
TAM	  IZRAEL	  ÚTOK,	  ONI	  CHTÍT	  STOP	  DŮVOD	  14	  
DNÍ	  LIDÉ	  MRTVÝ	  UŽ	  PŘES	  500.	  ARAB	  TAM++	  
PROSIT,	  EGYPT	  POSLAT	  ZAŘÍDIT	  RADA	  OSN	  PRO	  
LIDSKÝ	  PRÁVO,	  TEN	  HNED	  SVOLAT	  SEJÍT	  
SCHŮZE,	  CHTÍT	  VYŘEŠIT	  VĚC	  
TAM	  KRIZE.	  UVIDĚT	  DÁL.	  

8/67	   Čína	  vyslala	  do	  mezinárodních	  vod	  nedaleko	  
Havaje	  špionážní	  loď.	  V	  oblasti	  se	  v	  těchto	  
dnech	  koná	  rozsáhlé	  námořní	  cvičení	  
vedené	  Spojenými	  státy	  za	  účasti	  22	  zemí	  
světa.	  Do	  manévrů	  se	  přitom	  zapojila	  i	  
samotná	  Čína.	  Ta	  vyslání	  špionážního	  
plavidla	  hájí.	  Uvádí,	  že	  podle	  mezinárodního	  
práva	  se	  mohou	  čínské	  lodě	  v	  mořích	  mimo	  
teritoriální	  vody	  jiných	  států	  volně	  
pohybovat.	  

OSTROV	  HAVAJ,	  BLÍZKO	  MOŘE	  OBLAST,	  TAM	  
MÍT	  AMERIKA	  ARMÁDA	  PRO	  LOĎ	  
NÁMOŘNICTVO,	  TAM	  CVIČENÍ	  SPOLUPRÁCE	  22	  
STÁT	  RŮZNÝ,	  SPOLEČNĚ	  CVIČENÍ,	  V	  TOM	  
ČÍNA	  OSOBA	  TAKY	  PATŘIT.	  AKORÁT	  DEN	  
REMÍZA	  ONI	  CVIČENÍ,	  ČÍNA	  LOĎ	  PRO	  ŠPION	  
PLOUT.	  UŽ	  ONI	  NELÍBIT,	  ČÍNA	  POVÍDAT,	  MOŘE	  
TYP	  MEZINÁRODNÍ,	  ZNAMENAT	  PLOUT	  KAM	  
JEDNO,	  MÍT	  PRÁVO.	  ALE	  LEGRACE	  ONI	  CVIČENÍ	  
V	  TOM	  MAJÍ	  ČÍNA	  OSOBA,	  LOĎ	  ČÍNA	  ŠPION	  
PLOUT	  PŘIJET,	  KAUZA	  UŽ	  DIVNÝ.	  

8/68	   K	  Filipínám	  se	  blíží	  další	  tajfun	  Matmo.	  Nad	  
severním	  okrajem	  hlavního	  ostrova	  Luzon	  
by	  se	  měl	  přehnat	  v	  úterý.	  V	  zemi	  zatím	  
pokračuje	  odstraňování	  škod	  a	  sčítání	  obětí	  
tajfunu	  Rammasun.	  Ten	  si	  podle	  posledních	  
informací	  minulý	  týden	  vyžádal	  skoro	  100	  
obětí.	  

STÁT	  FILIPÍNY	  BYLO	  SILNÝ	  VÍTR,	  PRŠET,	  
HURIKÁN,	  JMÉNO	  r-‐a-‐m-‐m-‐a-‐s-‐u-‐n	  BYLO	  STÁT-‐
SE	  MINULÝ	  TÝDEN,	  DNES	  TAM	  ZNIČIT,	  UKLIDIT,	  
TAKY	  LIDÉ	  MRTVÝ	  POČÍTAT.	  BYLO	  PŮVODNÍ	  
INFORMACE	  MINULÝ	  TÝDEN	  OZNÁMIT,	  LIDÉ	  
MRTVÝ	  SKORO	  100.	  ALE	  TENTO	  BUDE	  ZASE	  
SILNÝ	  VÍTR,	  PRŠET,	  HURIKÁN	  JMÉNO	  m-‐a-‐t-‐m-‐o	  
BLÍŽIT	  SE,	  VYPADAT	  OSTROV	  l-‐u-‐z-‐o-‐n	  TAM	  
UŽ	  ZAČNOUT	  ZÍTRA	  HURIKÁN.	  

9/69	   Zákon,	  který	  snižuje	  spotřební	  daň	  z	  benzinu	  
a	  nafty,	  je	  podle	  premiéra	  Bohuslava	  
Sobotky	  legislativní	  zmetek.	  Normu	  včera	  
poslanci	  schválili	  díky	  tomu,	  že	  pro	  ni	  v	  
rozporu	  s	  koaličními	  dohodami	  zvedli	  ruku	  i	  
někteří	  zástupci	  ČSSD.	  Hlasování	  pak	  ale	  
strana	  zpochybnila	  -‐	  a	  o	  novele	  chce	  zítra	  
jednat	  znovu.	  

ZÁKON	  VĚC	  BENZÍN	  +	  NAFTA	  CHTÍT	  DAŇ	  SNÍŽIT,	  
VČERA	  BYLO	  HLASOVAT,	  V	  TOM	  KOALICE	  BYLO	  
DOHODA,	  BUDE	  NESOUHLASIT,	  ČÁST	  OSOBY	  
OD	  č-‐s-‐s-‐d	  BYLO	  HLASOVAT,	  UŽ	  SPOR.	  POTOM	  
OSOBY	  PROBUDIT,	  OZNÁMIT,	  BYLO	  TO	  OMYL.	  
PŘEDSEDA	  VLÁDA	  KLF(osoba)	  SOBOTKA,	  ON	  
POVÍDAT,	  VČERA	  ZÁKON	  POSTUP	  
BYLO	  ŠPATNĚ.	  ZÍTRA	  BUDE	  ZÁKON	  TO	  ZNOVU	  
HLASOVAT	  SOUHLASIT	  NEBO	  PROTI.	  

9/70	   Sedmiletý	  zákaz	  řízení	  pro	  Aleše	  
Trpišovského	  platí	  -‐	  Ústavní	  soud	  rozhodl,	  
že	  justice	  v	  kauze	  nechybovala,	  a	  jeho	  
stížnost	  odmítl	  jako	  neopodstatněnou.	  
Podnikatele	  soud	  potrestal	  před	  dvěma	  lety	  
za	  agresivní	  jízdu	  a	  ohrožování	  pomalejších	  
ů	  na	  dálnici	  D1.	  Kromě	  zákazu	  řízení	  dostal	  
dvouletou	  podmínku,	  kterou	  ale	  zrušila	  
prezidentská	  amnestie.	  

BYLO	  VYPRÁVĚNÍ,	  MUŽ	  PODNIKATEL	  
KLF(osoba)	  a.	  t-‐r-‐p-‐i-‐š-‐o-‐v-‐s-‐k-‐ý,	  BYLO	  PŘED	  
2LETY,	  DÁLNICE	  D1,	  TEN	  ŘÍDIT	  MOC	  RYCHLOST,	  
AGRESIVNÍ,	  DRUHÝ	  ŘÍDIT	  
POMALÝ,	  OHROŽOVÁNÍ,	  DRUHÝ	  AUTO-‐SE-‐
PŘEVRÁTILO.	  SOUD	  MU	  VYŠETŘENÍ,	  7LET	  
ZÁKAZ	  ŘÍZENÍ,	  JEŠTĚ	  PODMÍNKA	  DÁT	  2	  ROK.	  
BĚHEM	  PREZIDENT	  MILOST,	  PODMÍNKA	  2	  ROK	  
PRYČ,	  7	  ROK	  ZÁKAZ	  ŘÍZENÍ	  ZŮSTÁVAT.	  ON	  
ODVOLAT	  PODAT	  ÚSTAVNÍ	  SOUD,	  SOUD	  TEN	  
ROZHODNOUT,	  DÁLE	  PLATIT	  ZŮSTÁVAT	  7ROK	  
ZÁKAZ	  ŘÍZENÍ.	  
	  



 

 

9/71	   V	  Bělé	  pod	  Bezdězem	  dopoledne	  hořela	  
ubytovna	  ministerstva	  vnitra,	  kde	  přebývají	  i	  
cizinci	  čekající	  na	  vyhoštění.	  Nikdo	  neutrpěl	  
zranění	  -‐	  	  padesát	  lidí	  ale	  muselo	  být	  
evakuováno.	  Požár,	  který	  někdo	  úmyslně	  
založil,	  hasiči	  zlikvidovali	  za	  20	  minut.	  Škoda	  
je	  podle	  odhadů	  asi	  třicet	  tisíc	  korun.	  

MĚSTO	  BELA	  POD	  b-‐e-‐z-‐d-‐ě-‐z-‐e-‐m,	  TAM	  MÍT	  
UBYTOVÁNÍ	  OD	  MINISTERSTVO	  VNITRA,	  
TJ.	  KDO	  CIZINEC	  OSOBA	  POVOLENÍ	  NEMÍT,	  
ZATKNOUT,	  NECHAT	  UBYTOVÁNÍ,	  POTOM	  
TENTO	  VYHODIT	  STÁT	  JEHO.	  TAM	  DNES	  
DOPOLEDNE	  STÁT-‐SE	  UBYTOVNA	  HOŘET.	  LIDÉ	  
50	  KLF(osoba++)	  EVAKUACE,	  ŠTĚSTÍ	  ZRANĚNÍ	  
OSOBA	  NIC.	  STÁT-‐SE	  HOŘET,	  TO	  BYLO	  NĚKDO	  
ÚMYSLNĚ	  SCHVÁLNĚ	  ZAPÁLIT	  HOŘET.	  HASIČ	  
KLF(osoba++)	  HASIT	  PŘESTAT	  20MINUT.	  
ODHAD	  ŠKODA	  CELKEM	  KOLEM	  30	  TISÍC.	  

9/72	   Viník	  nehody	  malajsijského	  letadla	  stále	  
nebyl	  odhalen	  –	  ukrajinští	  separatisté	  se	  
sami	  nemohou	  shodnout	  na	  tom,	  jestli	  mají,	  
nebo	  nemají	  k	  dispozici	  protiletadlový	  
systém	  Buk.	  Právě	  jím	  podle	  západu	  stroj	  
někdo	  sestřelil.	  Zahraničí	  dál	  volá	  po	  
pečlivém	  vyšetření	  celého	  případu.	  Do	  
Nizozemska	  včera	  zamířila	  první	  letadla	  s	  
ostatky	  obětí.	  Dnes	  tam	  dorazily	  další	  
letouny.	  

BYLO	  VYPRÁVĚNÍ	  VĚC	  STÁT-‐SE	  LETADLO	  JEHO	  
MALAJSIE	  PÁD	  UKRAJINA	  VÝCHOD.	  LIDÉ	  MRTVÝ	  
TĚLO	  UŽ	  ODVÉST,	  LETADLO	  DO	  HOLANDSKO,	  
DNES	  DALŠÍ	  ODVÉST	  LET	  TAM.	  STALO	  LETADLO	  
PÁD,	  PŘESNĚ	  ODKUD	  ZATÍM	  DÁLE	  NEVĚDĚT.	  
PŘÍSTROJ	  TYP	  PROTI	  LETADLO	  SYSTÉM	  JMÉNO	  
BUK,	  TJ.	  SAMO	  NASTAVENÍ	  ÚTOČIT,	  RAKETA	  
STŘÍLET.	  SKUPINA	  FANDIT	  RUSKO,	  ONI	  DÁLE	  
KAUZA	  NEVĚDĚT,	  PŮL	  ONI	  POVÍDAT,	  MÍT	  
PŘISTROJ,	  PŮL	  ONI	  POVÍDAT,	  NEMÍT,	  
NEROZUMĚT.	  ZÁPAD	  OBLAST	  POVÍDAT,	  URČITĚ	  
NĚKDO	  RAKETA	  STŘELIT,	  ALE	  OZNÁMIT,	  DÁLE	  
BUDE	  ZKOUMAT	  ODKUD	  STŘÍLET.	  	  

9/73	   Polsko	  porušilo	  úmluvu	  o	  ochraně	  lidských	  
práv,	  když	  na	  svém	  území	  povolilo	  americké	  
CIA	  zadržet	  dvojici	  mužů	  podezřelých	  z	  
terorismu.	  Rozhodl	  o	  tom	  Evropský	  soud	  
pro	  lidská	  práva.	  V	  případu	  jde	  o	  údajné	  
členy	  teroristické	  skupiny	  Al-‐Káida	  -‐	  Araba	  a	  
Palestince	  saúdsko-‐arabského	  původu.	  Na	  
soud	  se	  obrátili	  s	  obviněním,	  že	  je	  CIA	  tajně	  
mučila	  ve	  vězení	  v	  polských	  lesích.	  Země	  teď	  
musí	  oběma	  mužům	  zaplatit	  odškodné.	  

STÁT	  POLSKO,	  BYLO	  TAM	  AMERIKA	  TAJNÝ	  
ŠPION	  c-‐i-‐a	  MU	  POLICIE	  POLSKO	  PROSIT,	  MOCT	  
2MUŽ	  KLF(osoba++)	  ZATKNOUT,	  CÍTIT	  VYPADAT	  
OBA	  MUŽ	  TYP	  TERORISTA,	  PRVNÍ	  OSOBA	  ARAB	  
ČLEN	  PATŘÍ	  SKUPINA	  a-‐l	  k-‐a-‐j-‐d-‐a,	  DRUHÝ	  
PALESTINEC	  NARODIT	  OD	  SAUDSKO-‐
ARABSKÝ	  PŮVOD.	  POLICIE	  SOUHLASIT.	  
NAKONEC	  MUŽ	  OBA	  STÍŽNOST	  SOUD,	  POVÍDAT,	  
c-‐i-‐a	  BYLO	  MU	  OBA	  MÍSTO	  LES	  POLSKO	  JEHO,	  
VĚZENÍ	  MUČENÍ.	  EVROPSKÝ	  SOUD	  PRO	  LIDSKÝ	  
PRÁVA	  POVÍDAT,	  POLSKO	  JEHO	  ÚMLUVA	  
OCHRANA	  LIDSKÝ	  PRÁVA	  PORUŠIT.	  ZNAMENAT	  
POLSKO	  MUSET	  MU	  OBA	  MUŽ	  ZAPLATIT	  JAKO	  
ODŠKODNÉ.	  
	  

9/74	   Americký	  Federální	  úřad	  pro	  letectví	  ráno	  
zrušil	  zákaz	  létat	  do	  Izraele	  pro	  americké	  
letecké	  společnosti.	  Evropská	  agentura	  pro	  
bezpečnost	  civilního	  letectví	  oznámila,	  že	  ho	  
brzy	  odvolá	  taky.	  Opatření	  souvisela	  s	  
vojenskou	  operací	  v	  pásmu	  Gazy.	  Při	  ní	  
Palestinští	  radikálové	  stříleli	  i	  do	  blízkosti	  
mezinárodního	  letiště.	  Jako	  jeden	  z	  prvních	  
odcestoval	  do	  Izraele	  bývalý	  starosta	  New	  
Yorku	  Michael	  Bloomberg,	  aby	  dokázal	  
bezpečnost	  trasy.	  

STÁT	  IZRAEL,	  TAM	  MÍT	  g-‐a-‐z-‐a	  ROBLÉM,	  IZRAEL	  
-‐	  PALESTINA	  SPOR,	  STŘÍLET,	  V	  TOM	  VEDLE	  
BLÍZKO	  MEZINÁRODNÍ	  LETIŠTĚ.	  AMERIKA	  
FEDERÁLNÍ	  ÚŘAD	  PRO	  LETECTVÍ	  +	  EVROPA	  
AGENTURA	  PRO	  BEZPEČNOST	  CIVILNÍ	  LETECTVÍ,	  
OBA	  OZNÁMIT	  LETADLO	  PŘISTÁT	  NEBUDE.	  
VÝSLEDEK	  TAM	  UŽ	  KLID,	  DOBRÝ.	  AMERIKA	  UŽ	  
PUSTIT	  LETADLO	  MOCT	  LET	  PŘISTÁT,	  V	  TOM	  
TAKY	  MUŽ	  KLF(osoba)	  b-‐l-‐o-‐o-‐m-‐b-‐e-‐r-‐g,	  
TJ.BYVALÝ	  STAROSTA	  NEW	  YORK,	  ON	  
ODCESTOVAL,	  JE	  UKÁZAT	  SVĚT,	  TAM	  UŽ	  VÁLKA	  
NENÍ,	  UŽ	  KLID.	  EVROPA	  PLÁN	  BUDE	  TENTO	  LET	  
PŘISTÁT.	  



 

 

9/75	   Alžírské	  úřady	  potvrdily,	  že	  letadlo	  směřující	  
z	  Burkiny	  Faso	  do	  Alžíru,	  se	  zřítilo	  v	  Nigeru.	  
Na	  palubě	  bylo	  110	  cestujících	  a	  6	  členů	  
posádky	  -‐	  nejmíň	  50	  z	  	  Francie.	  	  Letoun	  
společnosti	  Swift-‐air	  zmizel	  z	  radarů	  asi	  50	  
minut	  po	  startu	  nad	  územím	  Nigeru.	  

STÁT	  ALŽÍRSKO,	  ÚŘAD	  JEHO	  OZNÁMIT	  
ANO	  PEVNĚ	  LETADLO	  OD	  b-‐u-‐r-‐k-‐i-‐n-‐a	  f-‐a-‐s-‐
o	  SPRÁVNĚ	  DO	  ALŽÍRSKO,	  VÝSLEDEK	  MÍSTO	  
NIGER	  PÁD.	  V	  TOM	  LETADLO	  BYLO	  LIDÍ	  110	  TJ.	  
ASI	  50	  OSOBY	  OD	  FRANCIE,	  JEŠTĚ	  6	  
LETADLO	  ZAMESTANCI	  KLF(osoba++)	  LETADLO	  
FIRMA	  JMÉNO	  s-‐w-‐i-‐f-‐t	  a-‐i-‐r	  RADAR	  START	  LET,	  
50	  MINUT	  PO	  ODPOJIT	  VYSÍLAČ	  LETADLO	  
ZMIZET	  VÝSLEDEK	  PÁD	  MÍSTO	  NIGER	  TAM.	  

9/76	   Súdánka,	  které	  soud	  nedávno	  zrušil	  trest	  
smrti	  za	  to,	  že	  konvertovala	  od	  islámu	  ke	  
křesťanství,	  je	  v	  Itálii.	  Podle	  agentury	  
Reuters	  dorazila	  do	  Říma	  v	  doprovodu	  
rodiny	  -‐	  dovezl	  je	  vládní	  letoun.	  Případ	  
sedm-‐a-‐dvacetileté	  Meriam	  Ishagové	  
vzbudil	  reakce	  po	  celém	  světě	  -‐	  kritizovaly	  
ho	  jednotlivé	  vlády,	  lidskoprávní	  organizace	  
i	  římskokatolická	  církev.	  

ŽENA	  OSOBA	  JMÉNO	  m-‐e-‐r-‐i-‐a-‐m	  i-‐s-‐h-‐a-‐g-‐o-‐v-‐á	  	  
ROKU	  27,	  ONA	  NARODIT	  OD	  
STÁT	  SÚDAN	  TJ.AFRIKA	  OBLAST,	  ONA	  DŘÍVE	  
VĚŘIT	  NÁBOŽENSTVÍ	  ISLÁM,	  POTOM	  ZMĚNA	  
ZÁMĚR	  KŘESŤANSTVÍ,	  ALE	  SÚDAN	  SOUD	  JEHO	  
ROZHODNOUT,	  MU	  DÁT	  TREST	  SMRT.	  SVĚT	  
DOZVĚDĚT,	  VLÁDA	  TAM++,	  TAKY	  LIDSKO-‐
PRAVNÍ	  ORGANIZACE	  PLUS	  KATOLICKÁ	  CÍRKEV,	  
VŠICHNI	  INDEX	  KRITIKA.	  POTOM	  SOUD	  
ROZHODNOUT	  TREST	  SMRT	  TO	  ZRUŠIT.	  DNES	  
ŽENA	  TA	  SPOLU	  RODINA	  LETADLO	  VLÁDA	  OD	  
ITÁLIE	  LET	  OD	  SÚDAN	  DO	  ŘÍM.	  TAM	  BYLO	  
POTKAT	  SPOLU	  PAPEŽ.	  
	  

10/77	   Levnější	  naftu	  budou	  mít	  jen	  zemědělci.	  
Poslanci	  napodruhé	  odmítli	  plošné	  snížení	  
spotřební	  daně	  z	  pohonných	  hmot,	  zvedli	  
naopak	  ruku	  pro	  zelenou	  naftu.	  Středeční	  
hlasování	  se	  dnes	  muselo	  opakovat,	  protože	  
poslanci	  sociální	  demokracie	  údajně	  
omylem	  odsouhlasili	  nižší	  daň	  pro	  všechny.	  

BYLO	  VYPRÁVĚNÍ,	  PŘEDTÍM	  STŘEDA	  VLÁDA	  VĚC	  
DAŇ	  SNÍŽIT	  PRO	  BENZIN	  PLUS	  NAFTA,	  VÍC	  
POSLANCI	  OD	  č-‐s-‐s-‐d	  OMYL	  HLASOVAT,	  
PROBLÉM,	  MUSET	  ZNOVU	  HLASOVAT,	  DNES	  
BYLO	  PODRUHÉ	  ONI	  HLASOVAT,	  VÝSLEDEK	  DAŇ	  
SNÍŽENÍ	  ODMÍTAT,	  ALE	  PRO	  ZEMĚDĚLCI	  PRÁCE	  
NAFTA	  DAŇ	  SNÍŽENÍ	  ANO	  SOUHLASIT.	  

10/78	   Vznik	  sněmovní	  vyšetřovací	  komise	  ke	  
stavbě	  dálnice	  D47	  žádají	  poslanci	  hnutí	  
Úsvit,	  komunistů	  a	  TOP	  09.	  Stavba	  je	  podle	  
nich	  nekvalitní,	  má	  stovky	  závad	  -‐	  a	  stát	  by	  
mohl	  v	  soudních	  sporech	  se	  stavebními	  
firmami	  přijít	  o	  miliony.	  Členové	  dolní	  
komory	  by	  měli	  návrh	  projednat	  na	  nejbližší	  
řádné	  schůzi,	  pravděpodobně	  v	  září.	  

VĚC	  DÁLNICE	  D47	  BYLO	  STAVBA	  HOTOVO,	  ALE	  
ZJISTIT	  MOC	  VADA	  NĚKOLIK.	  STÁT	  SPOLU	  
FIRMA	  TAM++	  POŘÁD	  HÁDAT,	  PROBLÉM,	  
SOUD,	  UŽ	  DLOUHO.	  POLITICKÝ	  STRANA	  ÚSVIT,	  
KOMUNISTA,	  TOP09,	  TŘI	  ŽÁDAT,	  CHTÍT	  VZNIK	  
SKUPINA	  SNĚMOVNA	  VYŠETŘOVACÍ	  KOMISE,	  
TA	  BUDE	  VŠECHNO	  ZKOUMAT,	  ŘEŠIT	  SPOLU	  
SOUD,	  RŮZNÝ,	  ASPOŇ	  STÁT	  BUDE	  UŠETŘIT	  
MOC	  MILION.	  TŘI	  OZNÁMIT,	  SNĚMOVNA	  
UDĚLAT	  SCHŮZE	  BRZY	  TENTO	  ZÁŘÍ,	  TO	  
VŠECHNO	  JEDNÁNÍ.	  

10/79	   Škody	  za	  minimálně	  40	  milionů	  korun	  
způsobily	  v	  Česku	  prudké	  bouřky	  na	  začátku	  
týdne.	  Po	  pondělku	  evidovaly	  pojišťovny	  
více	  než	  tisíc	  hlášení	  o	  škodné	  události.	  
Nejhorší	  následky	  měly	  bouřky	  ve	  
Středočeském	  a	  Jihočeském	  kraji.	  Lidé	  měli	  
nejčastěji	  rozbité	  střechy,	  garáže	  a	  chaty,	  
nebo	  zaplavené	  sklepy.	  Bouřky	  poškodily	  
také	  desítky	  aut.	  Další	  vlnu	  hlášení	  čekají	  
pojišťovny	  za	  dva	  týdny,	  kdy	  sečtou	  škody	  
lidé,	  kteří	  se	  teprve	  vrátí	  z	  dovolených.	  

BYLO	  PREDTIM	  PONDELI	  POCASI	  HRUZA	  LEJE,	  
BLESKY,	  CESKO	  NAS	  TAM	  TAM	  UZ	  PROBLEMY,	  
MOC	  ZNICIT,	  UZ	  LIDE	  POJISTOVNA	  TAM	  HLASIT	  
PRES	  TISIC,	  SKODA	  SPOČÍTAT	  PRES	  40	  MILION	  
KORUN.	  STALO	  PONDELI	  LEJE,	  BOURKY.	  	  
VIC	  HRUZA	  MISTO	  STREDOCESKY	  KRAJ,	  
JIHOCESKY	  KRAJ.	  ROZBÍT	  VIC	  STRECHA,	  GARAZ,	  
CHATA,	  NEBO	  SKLEP	  VODA	  ZAPLAVA.TAKY	  
BOURKY	  STROM	  SPADL,	  AUTO	  MOC	  ZNICIT.	  
LIDÉ	  POJISTOVNA	  TAM	  HLASIT	  VŠICHNI	  
HOTOVO	  JESTE-‐NE,	  JESTE	  POCKAT,	  PUL	  LIDE	  
PRYC	  DOVOLENA,	  AZ	  VRATIT,	  BUDE	  ZASE	  
HLASIT,	  POJISTOVNA	  TAKY	  PLATIT.	  	  



 

 

10/80	   Milan	  Komárek	  z	  osobních	  důvodů	  rezignuje	  
na	  post	  šéfa	  protikorupční	  policie.	  Odejít	  by	  
měl	  ke	  konci	  července.	  Jeho	  nástupce	  chce	  
policejní	  prezident	  Tomáš	  Tuhý	  vybrat	  do	  
podzimu.	  Komárka	  teď	  dočasně	  nahradí	  
náměstek	  ředitele	  Jaroslav	  Vild.	  

SEF	  PROTIKORUPCE	  POLICIE	  OSOBA	  JMENO	  
MILAN	  KOMÁREK,	  ON	  OZNAMIT,	  DEMISE	  
KONCIT	  DUVOD	  OSOBNI	  SOUKROMI,	  TEN	  PRYC	  
UZ	  TENTO	  CERVENEC	  KONEC.	  POSTAVIT	  ZATIM	  
BUDE	  OSOBA	  JAROSLAV	  VILD	  TJ.ON	  BYL	  
NAMESTEK,	  TEN	  POSTAVIT.	  PREZIDENT	  POLICIE	  
OSOBA	  TOMÁŠ	  TUHÝ,	  ON	  POVIDAL,	  DO	  
PODZIM,	  BUDE	  NEKDO	  NOVY	  POSTAVIT.	  	  

10/81	   Nejmíň	  třicet	  procent	  žen	  na	  kandidátkách	  
chce	  prosadit	  ministerstvo	  vnitra	  -‐	  
informuje	  deník	  Právo.	  Změna	  by	  se	  týkala	  
voleb	  do	  sněmovny	  a	  krajských	  
zastupitelstev.	  Pokud	  by	  limit	  strany	  
nedodržely,	  vnitro	  by	  jim	  snížilo	  příspěvek.	  
Návrh	  je	  teď	  v	  připomínkovém	  řízení.	  

NOVINY	  PRAVO,	  INFORMACE	  PISE	  TEXT,	  
MINISTERSTVO	  VNITRA,	  CHCE	  VEC	  KANDIDAT	  
PRO	  SNEMOVNA	  PLUS	  PRO	  KRAJSKY	  
ZASTUPITELSTVI,	  KANDIDAT	  SEZNAM	  ZENA	  
OSOBY	  MAJI	  ASPON	  30%.	  PRIPAD	  STRANA	  TAM	  
TAM	  NESPLNI,	  30%	  ZENA	  NEMA,	  PENIZE	  
PRIPSEVEK	  BUDE	  SNIZIT.	  DNES	  NAVRH	  UZ	  
PREDAT,	  BUDE	  JESTE	  ONI	  PRIDAVAT,	  UVIDIM	  
DAL.	  

10/82	   Ve	  východoukrajinském	  Doněcku	  
pokračovaly	  tvrdé	  boje	  mezi	  vzbouřenci	  a	  
ukrajinskou	  armádou.	  Několik	  civilistů	  
zemřelo.	  Povstalci	  ostřelovali	  doněcké	  i	  
luhanské	  letiště.	  Kvůli	  podpoře	  proruských	  
separatistů	  Západ	  uvalí	  další	  sankce	  na	  
Rusko.	  Na	  evropský	  seznam	  se	  nejspíš	  
dostanou	  i	  šéfové	  ruských	  tajných	  služeb	  a	  
čečenský	  vůdce	  Ramzan	  Kadyrov.	  Sankce	  
rozšířila	  taky	  Kanada.	  Ukrajina	  teď	  ale	  navíc	  
řeší	  další	  problém.	  Země	  zřejmě	  míří	  k	  
předčasným	  volbám.	  Vláda	  včera	  podala	  
demisi.	  

UKRAJINA,	  VYCHOD	  OBLAST	  MESTO	  DONĚCK,	  
TAM	  DALE	  PROBLEMY,	  ARMADA	  -‐	  SKUPINA	  
FANDI	  RUSKO,	  OBA	  STRILELI,	  CIVILISTA	  OSOBY	  
DOST	  ZEMRELI.	  SKUPINA	  POVSTALCI,	  
ODSTRELOVAC	  MU	  MESTO	  DONECK	  OBLAST	  +	  
LETISTE	  LUHANSKE	  JEHO,	  STRILI.	  RUSKO	  MU	  
POVSTALCI	  PODPORA,	  ZAPAD	  OBLAST	  MU	  
RUSKO	  DAT	  POKUTA.	  JESTE	  TAKY	  SEF	  OSOBY	  
RUSKO	  TAJNA	  SLUZBA	  +	  ČEČENSKO	  VUDCE	  
OSOBA	  KADYROV,	  OBA	  MU	  POVSTALCI	  
PODPORA,	  VYPADA	  OBA	  BUDE	  DAT	  DALSI	  
POKUTA.	  KANADA	  TAKY	  MU	  SANKCE.	  JESTE	  VEC	  
DRUHY	  UKRAJINA	  TAM	  PROBLEMY,	  VLADA	  ONI	  
VCERA	  DRIV	  DEMISE	  KONCIT	  ZNAMENA	  BUDE	  
V-‐BLÍZKÉ-‐DOBĚ	  DRIV	  VOLBY.	  

10/83	   Nehodu	  alžírského	  letadla	  nejspíš	  nepřežil	  
žádný	  z	  cestujících.	  Podle	  nových	  údajů	  jich	  
na	  palubě	  bylo	  118	  -‐	  z	  toho	  nejmíň	  50	  byli	  
Francouzi.	  Trosky	  letadla	  se	  našly	  na	  severu	  
Mali,	  nedaleko	  hranic	  s	  Burkinou	  Faso.	  Je	  
mezi	  nimi	  i	  černá	  skříňka.	  Na	  místo	  už	  
dorazili	  francouzští	  vojáci,	  aby	  zajistili	  
bezpečnost	  při	  vyšetřování.	  

VCERA	  BYLO	  VYPRAVENI,	  VEC	  LETADLO	  PLAN	  
LET	  DO	  ALZIRSKO,	  VYSLEDEK	  SPADL.	  LETADLO	  
UVNITR	  BYLO	  118	  OSOBY	  V	  TOM	  ASI	  50	  OSOBY	  
OD	  FRANCIE,	  VYSLEDEK	  VYPADA	  VSICHNI	  
ZEMRELI.	  LETADLO	  TROSKY	  NASEL	  MISTO	  
SEVER	  STÁT	  MALI	  BLIZKO	  HRANICE	  BURKINA	  
FASO.	  V	  TOM	  MA	  CERNA	  SKRINKA.	  FRANCIE	  
VOJACI	  UZ	  MISTO	  TAM	  UZ	  MAJI,	  TAM	  BUDE	  
VYŠETŘOVÁNÍ,	  VOJACI	  TAM	  BUDE	  HLIDAT.	  



 

 

11/84	   Senát	  zřejmě	  vyjde	  vstříc	  lesním	  mateřským	  
školám.	  Sociální	  výbor	  prosadil	  změnu	  
zákona	  o	  dětských	  skupinách.	  Registrace	  u	  
ministerstva	  práce	  by	  tak	  mohla	  být	  jen	  
dobrovolná.	  Při	  povinném	  nahlášení	  by	  lesní	  
školky	  musely	  do	  roka	  splnit	  všechny	  
hygienické	  požadavky	  -‐	  většina	  z	  nich	  by	  tak	  
zanikla.	  Ministerstvo	  se	  změnou	  nesouhlasí.	  

VEC	  MATERSKA	  SKOLA	  TYP	  PŘÍRODA	  VENKU	  
LES	  OBLAST	  TAM	  TAM,	  SENAT	  VYPADÁ	  JEJÍ	  
POSKYTNE	  ZŮSTÁVÁ.	  BYLO	  VEC	  ZAKON	  PRO	  
DETI	  SKUPINA,	  V	  TOM	  MA	  NAPSANO,	  MUSI	  
NAHLASIT	  MINISTERSTVO	  PRACE	  DUVOD	  
HYGIENA	  PORADEK,	  ALE	  SOCIALNI	  VYBOR	  ONI	  
ROZHODLI,	  LESNI	  MATERSKA	  SKOLA	  NAHLASIT	  
POVINNE	  NEMUSI,	  KDO	  CHCE	  NAHLASIT,	  MUZE.	  
PRIPAD	  ANO	  POVINNE	  NAHLASIT,	  ZNAMENA	  
LESNI	  MATERSKA	  SKOLA	  VIC	  TAM	  TAM	  KRACH,	  
DUVOD	  TAM	  VIC	  VOLNY,	  HYGIENA	  PŘÍSNÉ	  
NEMA.	  ALE	  MINISTERSTVO	  VEC	  SOCIALNI	  
VYBOR	  NAVRH	  JEHO	  NESOUHLASI,	  PROTI.	  	  

11/85	   Dělníci	  začali	  pracovat	  na	  chybějícím	  dvou	  a	  
půl	  kilometrovém	  úseku	  dálnice	  D11	  před	  
Hradcem	  Králové.	  Práce	  obnovili	  po	  osmi	  
letech.	  Hotovo	  by	  měli	  mít	  v	  roce	  2017.	  
Dostavba	  má	  vyjít	  zhruba	  na	  jednu	  miliardu	  
sto	  milionů	  korun.	  Ředitelství	  silnic	  a	  dálnic	  
ale	  stále	  potřebuje	  odkoupit	  jeden	  
pozemek.	  

DALNICE,	  D11	  BLIZKO	  NASKOK	  HRADEC	  
KRALOVE,	  CHYBY	  USEK	  HOTOVO	  	  JESTE-‐NE	  
STAVBA	  TJ	  CELKEM	  2,5	  KM	  CHYBÍ,	  TAM	  STOJI	  
UZ	  DOBA	  8	  LET,	  TED	  UZ	  DELNICI	  ZPET	  TAM	  
PRACOVAT.	  STAVBA	  HOTOVO	  VYPADA	  ASI	  AŽ	  
ROK	  2017.	  USEK	  DALNICE	  STAVBA	  CENA	  KOLEM	  
1,1	  MILIARD	  KORUN.	  REDITELSTVI	  SILNICE	  PLUS	  
DALNICE,	  DALE	  POTREBA	  POZEMEK	  JEDNA	  
ČÁST	  KOUPIT.	  

11/86	   Kvůli	  bouřkám	  vyjeli	  hasiči	  od	  včerejška	  k	  víc	  
než	  pěti	  stům	  případů	  -‐	  třikrát	  častěji	  než	  v	  
jiných	  dnech.	  Nejvíc	  práce	  měli	  ve	  
Středočeském	  kraji,	  v	  Praze	  a	  na	  Vysočině.	  V	  
metropoli	  se	  voda	  dostala	  i	  do	  vestibulu	  
stanice	  metra	  Můstek	  nebo	  do	  zázemí	  
Divadla	  ABC.	  V	  Ohradní	  ulici	  v	  Michli	  se	  kvůli	  
přívalovému	  dešti	  propadly	  části	  silnice	  a	  
chodníku.	  Na	  Příbramsku	  a	  Rokycansku	  
stoupaly	  hladiny	  řek.	  Teď	  už	  by	  ale	  podle	  
meteorologů	  nebezpečí	  hrozit	  nemělo	  

VCERA	  BYLO	  BLESKY	  TAKY	  SILNÝ-‐DÉŠŤ.	  NEMA	  
CENU	  TY,	  STALO	  TAM	  TAM	  PRES	  500,	  HASICI	  
JELI	  TAM	  TAM	  POMAHAT,	  DEN	  USEK	  PRACE	  
JEHO	  TRIKRAT	  NAVIC.	  VIC	  STALO	  MISTO	  
STREDOCESKY	  KRAJ,	  PRAHA,	  VYSOCINA.	  PRAHA	  
TA,	  METRO	  MUSTEK,	  DOLE,	  VODA	  ZAPLAVA	  
DOVNITR,	  NEBO	  DIVADLO	  JMENO	  ABC,	  TAKY	  
VODA	  ZAPLAVA	  DOVNITR.	  JESTE	  PRAHA	  CAST	  
MICHLE,	  ULICE	  OHRADNÍ	  TAM	  DEST	  PUL	  
SILNICE	  TAKY	  CHODNIK	  OBA	  PROPADL.	  JESTE	  
PRIBRAMSKO	  +	  ROKYCANSKO	  OBLAST,	  REKA	  
TAM	  STOUPAT.	  DNES	  ODBORNIK	  POCASI	  
POVIDA,	  DNES	  HRUBY	  LEJE	  NEBUDE,	  TAKY	  
NEBEZPECNE	  NEMÁBÝT.	  	  

11/87	   Klid	  zbraní	  vyhlásili	  proruští	  povstalci	  v	  
oblasti	  na	  východě	  Ukrajiny,	  kde	  se	  zřítilo	  
malajsijské	  letadlo.	  Malajsijským	  zástupcům	  
předali	  černé	  skříňky,	  které	  mají	  obsahovat	  
záznamy	  z	  letu.	  Moskva	  vyzvala	  k	  
vyšetřování	  pod	  vedením	  Mezinárodní	  
organizace	  pro	  letectví.	  Vlak	  s	  ostatky	  obětí	  
projel	  Doněckem	  a	  dorazil	  do	  Charkova.	  
Odtud	  přepraví	  těla	  letoun	  do	  Nizozemska	  k	  
identifikaci.	  

UKRAJINA	  VYCHOD	  OBLAST,	  STALO	  LETADLO	  
OD	  JEHO	  STÁT	  MALAJSIE	  TAM	  SPADL,	  TAM	  MA	  
SKUPINA	  FANDI	  RUSKO,	  ONI	  VYHLASILI,	  
ZBRANE	  KLID,	  STRELBA	  NEBUDE.	  TAKY	  ONI	  
CERNE	  SKRINKA	  V	  TOM	  ODKUD	  STALO	  PAD,	  TA	  
DAT	  MALAJSIJE	  FIRMA	  LETADLO	  JEHO.	  RUSKO	  
MU	  VYSETROVANI	  OZNAMIT,	  MUSI	  
SPOLUPRACOVAT	  SPOLU	  MEZINARODNI	  
ORGANIZACE	  PRO	  LETADLO.	  JESTE	  LIDE	  TELO	  
MRTVY,	  TELO	  DOVOZ	  VLAK	  DO	  DONECK,	  
POTOM	  DO	  UKRAJINA	  MĚSTO	  CHARKOV,	  TAM	  
TELO	  DOVOZ	  LETADLO	  SMER	  HOLANDSKO,	  
TAM	  BUDE	  ZJISTIT	  KDO	  MRTVY	  JMENO	  OSOBY.	  



 

 

11/88	   Izrael	  pokračuje	  v	  leteckých	  úderech	  na	  
Pásmo	  Gazy.	  Během	  dneška	  při	  nich	  
zahynulo	  nejméně	  sedm	  Palestinců,	  včetně	  
pěti	  členů	  jedné	  rodiny.	  Izrael	  hlásí	  smrt	  
svých	  dalších	  dvou	  vojáků.	  Proti	  izraelským	  
útokům	  demonstrovali	  v	  noci	  na	  Západním	  
břehu	  Jordánu	  tisíce	  Palestinců.	  Střetli	  se	  s	  
izraelskou	  policií.	  Ta	  proti	  demonstrantům	  
použila	  slzný	  plyn.	  Počet	  palestinských	  obětí	  
se	  od	  začátku	  konfliktu	  vyšplhal	  podle	  
agentury	  AFP	  na	  víc	  než	  580.	  Izraelci	  hlásí	  
devět-‐a-‐dvacet	  mrtvých.	  

BYLO	  VYPRAVENI	  VEC	  IZRAEL	  PALESTINA	  SPOR.	  
GAZA	  OBLAST,	  IZRAEL	  DALE	  LETADLO	  BOMBA.	  
DNES	  TAM	  LIDE	  MRTVY	  ASI	  7	  PALESTINA	  OSOBY	  
V	  TOM	  1RODINA	  TJ.5OSOBY	  ZEMRELI.	  IZRAEL	  
VOJAK	  JEHO	  DALSI	  MRTVY	  2OSOBY.	  BYLO	  NOC	  
MISTO	  ZAPADNI	  BREH	  JORDAN,	  LIDE	  SESLI	  MOC	  
PALESTINA	  OSOBY,	  ONI	  DEMONSTRACE	  PROTI	  
IZRAEL	  VEC	  TEN	  MOC	  UTOK	  UTOK,	  V	  TOM	  
IZRAEL	  POLICIE	  OSOBY	  HRUBY	  RVACKA,	  POLICIE	  
ONI	  PLYN	  TYP	  SLZNY	  HODIT,	  KOUR.	  	  IZRAEL	  -‐	  
PALESTINA	  SPOR,	  LIDE	  MRTVY	  VIC	  VIC.	  
AGENTURA	  AFP	  POVIDAL,	  PALESTINA	  MRTVY	  
UZ	  PRES	  580	  OSOBY.	  IZRAEL	  MRTVY	  29	  OSOBY.	  

11/89	   Německý	  správní	  soud	  povolil	  chronicky	  
nemocným	  pěstovat	  si	  konopí	  k	  léčebným	  
účelům,	  a	  to	  v	  případě,	  kdy	  žádný	  jiný	  
prostředek	  proti	  bolestem	  nepomáhá.	  
Marihuana	  pomáhá	  především	  těm,	  kteří	  
trpí	  roztroušenou	  sklerózou	  anebo	  lidem	  po	  
vážných	  úrazech.	  Nemocní	  se	  snaží	  získat	  
povolení	  k	  pěstování	  konopí	  pro	  vlastní	  
potřebu	  řadu	  let	  -‐	  náklady	  jsou	  totiž	  výrazně	  
nižší	  než	  při	  nákupu	  v	  lékárnách.	  

NEMECKO,	  SPRAVNI	  SOUD	  SOUHLASIL	  KDO	  
OSOBY	  NEMOCNY	  TRVALE,	  PODLE	  OSOBY	  LEKY	  
NORMALNI	  UZIVAT	  TO	  NEPOMAHA,	  TO	  SMI	  
ONI	  MARIHUANA	  PESTOVAT	  PRO	  CIL	  VLASTNI	  
LEKY	  UZIVAT.	  MARIHUANA	  TO	  POMAHA	  KDO	  
OSOBY	  NEMOC	  NERVY	  CEVY	  SPATNE,	  NEBO	  
URAZ	  VAZNY	  TO	  MARIHUANA	  POMAHA.	  
NEMOC	  OSOBY	  SNAZIT	  CHCE	  DAT	  MI	  
POVOLENI,	  MARIHUANA	  PESTOVAT,	  DUVOD	  
VLASTNI	  VYROBA	  TO	  NAKLADY	  MENE,	  LEKARNA	  
DOVNITR	  LEKY	  V	  TOM	  MARIHUANA	  KOUPIT	  
DRAHE,	  PROTO	  ONI	  CHCE	  DOMACI	  VLASTNI	  
VYROBA,	  SETRIT.	  

11/90	   Britská	  vláda	  chce	  nechat	  nově	  vyšetřit	  smrt	  
bývalého	  agenta	  ruské	  tajné	  služby	  
Alexandra	  Litviněnka.	  Zemřel	  v	  roce	  2006	  v	  
Londýně	  -‐	  několik	  týdnů	  potom,	  co	  na	  
schůzce	  s	  dalšími	  ruskými	  agenty	  vypil	  čaj	  
zřejmě	  otrávený	  radioaktivním	  poloniem.	  
Podle	  britské	  policie	  je	  hlavním	  podezřelým	  
jeden	  z	  agentů.	  Moskva	  to	  ale	  popírá	  a	  
odmítá	  ho	  vydat.	  

BYLO	  VYPRAVENI	  VEC	  MUZ	  OSOBA	  JMENO	  
ALEXANDRA	  LITVINĚNKO,	  ON	  BYLO	  PRACE	  
TAJNY	  SPION	  OD	  RUSKO,	  ROK	  2006	  ON	  ZEMREL	  
MISTO	  LONDÝN.	  V	  TOM	  STALO	  MRTVY	  PRED	  
NEKOLIK	  TYDEN	  BYLO	  SCHUZE	  SPOLU	  DALSI	  
RUSKO	  TAJNY	  SPION	  OSOBY,	  VYPADA	  NEKDO	  
DAL	  CAJ	  OTRAVENY	  TYP	  RADIACE	  JMENO	  
POLONIUM.	  ANGLIE	  POLICIE	  CITI	  UDELAT	  
NEKDO	  RUSKO	  TAJNY	  SPION	  TEN	  HODIT	  CAJ.	  
VLADA	  JEHO,	  CHCE	  ZNOVU	  VYSETRENI	  DETAIL.	  
RUSKO	  BRANIT,	  OSOBA	  POSTAVIT	  ODMITAT.	  



 

 

11/91	   Americký	  Detroit	  udělal	  další	  krok	  na	  cestě	  z	  
bankrotu.	  Zaměstnanci	  a	  důchodci	  
odsouhlasili	  výrazné	  snížení	  penzí.	  Město	  
zkrachovalo	  před	  rokem,	  kdy	  taky	  požádalo	  
o	  ochranu	  před	  věřiteli.	  Celkem	  jim	  dluží	  
více	  než	  18	  miliard	  dolarů.	  O	  tom,	  jestli	  
může	  město	  opustit	  bankrotový	  režim,	  bude	  
v	  srpnu	  rozhodovat	  soud.	  Detroit	  se	  v	  
minulosti	  proslavil	  jako	  kolébka	  a	  centrum	  
amerického	  automobilového	  průmyslu.	  

AMERIKA	  MESTO	  DETROIT	  DAVNO	  ZACATEK	  
AUTO	  PRUMYSL	  PRVNI	  TAM,	  POTOM	  AMERIKA	  
ROZSIRIL.	  ALE	  LONI	  MESTO	  TAM	  UZ	  BANKROT,	  
MÍT	  DLUH	  CELKEM	  PRES	  18	  MILIARD	  DOLAR.	  
PROTO	  MESTO	  KOMU	  SOUD	  PROSIT,	  CHCE	  
MĚSTO	  MOJE	  OCHRANA,	  DLUH	  ZAPLATIT	  
ODLOŽIT.	  MESTO	  TAM	  MA	  RIKA	  JAKO	  BANKROT	  
REZIM	  TJ.	  MUSI	  DODRZOVAT,	  OPATRNE,	  
RUZNY.	  DNES	  TAM	  UZ	  ZASE	  TROCHU	  LEPSI.	  
BYLO	  ZAMESTNANCI	  +	  DUCHODCI	  DOHODA	  
BUDE	  STARI	  DUCHOD	  TO	  PENIZE	  SNIZIT,	  ONI	  
SOUHLASILI.	  MESTO	  TAM	  MA	  BANKROT	  REZIM,	  
VYPADA	  CITI	  UZ	  LEPSI,	  CHCE	  ZPET	  NORMALNI,	  
ALE	  MUSI	  POCKAT,	  AZ	  SRPEN	  SOUD	  BUDE	  
ROZHODNOUT,	  DOBRY	  ANO	  NEBO	  DALE	  MUSI	  
REZIM,	  UVIDIME.	  

11/92	   U	  břehů	  italské	  Lampedusy	  havarovala	  další	  
loď	  téměř	  s	  osmi	  sty	  imigranty.	  Víc	  než	  180	  z	  
nich,	  včetně	  mnoha	  dětí,	  nepřežilo.	  Svědci	  
tvrdí,	  že	  mrtví,	  kteří	  byli	  nalezeni	  v	  
nákladovém	  prostoru,	  se	  neudusili,	  jak	  se	  
původně	  předpokládalo.	  Zavraždili	  je	  prý	  
další	  běženci,	  aby	  jim	  zabránili	  dostat	  se	  na	  
přeplněnou	  palubu.	  Italská	  policie	  už	  
zadržela	  pět	  lidí.	  

ITALIE	  OSTROV	  JMENO	  LAMPEDUSY,	  LOD	  ZASE	  
DALSI	  HAVAROVALA	  V	  TOM	  LIDE	  800	  OSOBA++	  
CHCE	  UTECT	  CIZINA.	  PRES	  180	  OSOBY	  VIC	  DETI	  
ONI	  MRTVY.	  SVEDCI	  OSOBA++	  VIDET	  LOD	  
HAVAROVAT	  V-‐TOM	  LOD	  DOLE	  NAKLADNI	  
PROSTOR	  ONI	  MYSLELI	  DOLE	  VODA	  UDUSILI	  
SKUTECNE	  NENI.	  ONI	  PLAN	  BEZET	  LIDE	  
OSOBA++	  JIM	  MOC	  ZABÍT++	  DUVOD	  ONI	  
NECHCE	  MOC	  ZAPLAVA-‐KE-‐MĚ.	  ITALIE	  POLICIE	  
UZ	  ZATKNOUT	  CELKEM	  5	  OSOBA++.	  

12/93	   Koalice	  se	  ve	  sněmovně	  přela	  s	  opozicí	  kvůli	  
hlasování	  o	  návrhu	  na	  snížení	  spotřební	  
daně	  z	  benzinu	  a	  nafty.	  Po	  bouřlivé	  debatě	  
poslanci	  jednání	  až	  do	  pátku	  přerušili.	  
Pozměňovací	  návrh	  poslance	  ČSSD	  Milana	  
Urbana	  prošel	  s	  podporou	  opozice.	  Poslanec	  
ČSSD	  Ladislav	  Šincl	  ale	  své	  hlasování	  
zpochybnil	  a	  požádal	  o	  jeho	  zopakování.	  O	  
snížení	  spotřební	  daně	  z	  nafty	  a	  benzinu	  tak	  
budou	  poslanci	  znovu	  hlasovat	  v	  pátek.	  

MUZ	  OSOBA	  JMENO	  MILAN	  URBAN	  OD	  STRANA	  
ČSSD,	  TEN	  NAVRHL	  CHCE	  BENZIN	  PLUS	  NAFTA	  
TO	  DAN	  SNIZENI,	  OPOZICE	  ONI	  SOUHLASILI,	  
BYLO	  HLASOVAT.	  UZ	  PROBLEMY.	  KOALICE	  PLUS	  
OPOZICE	  PROBLEMY	  HADAT,	  SPRAVNE	  BUDE	  
DO	  PATKU	  NECO	  JEDNANI	  TU	  TU,	  VSECHNO	  
PRERUSIT.	  POSLANEC	  OSOBA	  ŠINCL	  OD	  ČSSD,	  
HLASOVAL	  BYLO,	  ALE	  ON	  ZADAT	  CHCE	  ZNOVU	  
SEJIT	  HLASOVAT.	  ZNAMENA	  VEC	  BENZIN	  A	  
NAFTA	  DAN	  SNIZENI	  HLASOVAT	  BUDE	  ZNOVA	  
AZ	  PATEK,	  UVIDÍME.	  	  

12/94	   Kauzu	  herců	  Petra	  Čtvrtníčka	  a	  Jana	  
Potměšila	  bude	  soud	  znovu	  řešit	  v	  srpnu.	  
Dnešní	  jednání	  odročil.	  Oba	  při	  natáčení	  
klipu	  pro	  Konto	  Bariéry	  zastavovali	  v	  
policejních	  uniformách	  e	  -‐	  jeden	  z	  nich	  ale	  
netušil,	  že	  jde	  o	  filmování,	  a	  zkolaboval.	  Ve	  
výpovědích	  se	  Čtvrtníček	  i	  Potměšil	  shodli,	  
že	  při	  kontrolách	  bylo	  poznat,	  že	  jde	  o	  
legraci.	  

ČESKÝ	  HEREC	  2	  OSOBA	  TJ.	  PETR	  ČTVRTNÍČEK	  +	  
JAN	  POTMĚŠIL,	  OBA	  BYLO	  NATACENI	  KLIP	  CIL	  
PRO	  NADACE	  KONTO	  BARIERA,	  OBA	  BYLO	  
OBLEKAT	  JAKO	  POLICIE	  POSTAVA,	  NATACENI,	  
JEDEN	  OSOBA	  NEVI,	  TJ.	  OBA	  FILM	  LEGRACE,	  
ZKOLABOVAL,	  UZ	  PROBLEMY	  KAUZA.	  DNES	  OBA	  
HERCI	  BYLO	  DOVNITR	  SOUD,	  VYSLEDEK	  
ODLOZIT	  AZ	  SRPEN	  ZNOVU	  SOUD	  DOVNITR.	  
ALE	  OBA	  HERCI	  POVIDAL,	  NATACENI	  BYLO	  
HNED	  POZNAT	  LEGRACE,	  VAZNE	  NEBYLO.	  



 

 

12/95	   Vážná	  nehoda	  komplikovala	  provoz	  na	  164.	  
kilometru	  dálnice	  D1.	  Ve	  směru	  na	  Brno	  
před	  omezením	  u	  Velké	  Bíteše	  se	  srazil	  
kamion	  s	  dodávkou.	  Jeden	  člověk	  se	  těžce	  
zranil.	  Do	  nemocnice	  ho	  přepravil	  vrtulník.	  
Na	  místě	  se	  vytvořila	  zhruba	  čtyři	  kilometry	  
dlouhá	  kolona.	  Následky	  nehody	  se	  podařilo	  
odstranit	  po	  jedenácté	  hodině.	  

DALNICE	  D1	  SMER	  BRNO	  DELKA	  164	  KM	  TO-‐
ZNAMENÁ	  U	  MĚSTO	  VELKÁ	  BITEŠ	  MA	  TAM	  
OMEZENI	  OPRAVA	  PRED	  TAM	  DNES	  RANO	  
STALO	  KAMION	  DODAVKA	  HAVARIE.	  JEDEN	  
ČLOVĚK	  OSOBA	  VÁŽNÝ	  ÚRAZ	  VRTULNIK	  PRIJET	  
ČLOVĚK	  DOPRAVIT	  LET-‐VRTULNÍKEM	  
NEMOCNICE.	  STALO	  TAM	  NEHODA,	  DOPRAVA	  
PROVOZ	  PROBLEM,	  HRUBA	  4KM	  USEK	  AUTO	  
KOLONA.	  NEHODA	  TAM	  ROZEBRAT	  PRYC	  UZ	  
DOPOLEDNE	  PO	  11	  BEHEM,	  AUTO	  ZPET	  
PROVOZ.	  	  

12/96	   Veřejné	  zdravotní	  pojištění	  by	  mělo	  být	  
dostupné	  i	  pro	  cizince	  žijící	  v	  Česku.	  Myslí	  si	  
to	  veřejná	  ochránkyně	  práv	  Anna	  Šabatová.	  
Vystoupila	  tak	  proti	  návrhu	  zákona,	  který	  
předepisuje	  cizincům	  komerční	  pojištění.	  
Začlenění	  do	  systému	  veřejného	  pojištění	  by	  
přitom	  podle	  Šabatové	  pomohlo	  nejen	  
cizincům	  v	  Česku,	  ale	  taky	  státu	  a	  
zdravotnickým	  zařízením.	  Ta	  totiž	  musí	  za	  
neuhrazenou	  zdravotní	  péči	  doplácet.	  

VĚC	  ZDRAVOTNÍ	  POJIŠTĚNÍ,	  KDO	  CIZINEC	  
OSOBY	  ŽÍT	  ČESKO	  TADY,	  MÍT	  ZÁKON	  ONI	  
POJIŠTĚNÍ	  MÍT	  ZVLÁŠTNÍ	  JINÝ	  TYP,	  ONI	  MUSET	  
PLATIT.	  PROTO	  VĚŘEJNÁ	  OCHRANA	  PRÁV	  ŽENA	  
OSOBA	  ANNA	  ŠABATOVÁ,	  ONA	  ZÁKON	  PROTI,	  
CHTÍT	  ZÁKON	  ÚPRAVA,	  POTOM	  CIZINEC	  ONI	  
TVÍ	  TAKÉ	  JAKO	  MY,	  PLAT	  HOTOVO	  ODPOČET.	  
ZNAMENAT	  TAKÉ	  VÝHODA	  PRO	  STÁT	  +	  
NEMOCNICE,	  PŘÍPAD	  CIZINEC	  OSOBA	  POJIŠTĚNÍ	  	  
NEMÍT,	  ALE	  MY	  MUSET	  ZACHRÁNIT,	  NEPLATIT	  
MI,	  NEMOCNICE	  SAMI	  DOPLÁCET	  ZBYTEČNĚ,	  
LEPŠÍ	  PLAT	  HOTOVO	  ODPOČET,	  NEMOCNICE	  
UŠETŘIT.	  

12/97	   Obezitu	  v	  Česku	  předčí	  už	  jen	  Britové,	  
Malťané	  a	  Maďaři.	  Minimálně	  nadváhou	  
trpí	  57	  procent	  tuzemského	  obyvatelstva,	  
což	  Česko	  staví	  na	  čtvrtou	  příčku	  v	  Evropě.	  
Ke	  zlepšení	  zdraví	  a	  kondice	  Čechů	  má	  nyní	  
pomoct	  Národní	  strategie	  zdraví,	  kterou	  
dnes	  představil	  ministr	  zdravotnictví	  
Svatopluk	  Němeček.	  Češi	  se	  navíc	  málo	  
hýbou,	  příliš	  kouří,	  pijí	  alkohol	  a	  solí.	  
Nemoci	  spojené	  s	  obezitou	  přitom	  patří	  k	  
nejčastějším	  příčinám	  úmrtí.	  

VĚC	  VÁHA	  OBEZITA,	  EVROPA	  HORŠÍ	  1-‐3	  TJ.	  
ANGLIE,	  MAĎARSKO,	  MALTA,	  4	  ČESKO	  NAŠE,	  
PROBLÉMY	  OBEZITA	  MÍT	  DOST	  UŽ	  PŘES	  57%.	  
PROTO	  MINISTR	  ZDRAVOTNICTVÍ	  OSOBA	  
SVATOPLUK	  NĚMEČEK,	  DNES	  UKÁZAT	  PROJEKT	  
NOVÝ	  JMÉNO	  NÁRODNÍ	  STRATEGIE	  ZDRAVÍ,	  
TJ.LIDÉ	  ONI	  CHTÍT	  ZHUBNOUT	  JAK	  SPRÁVNĚ	  
JÍDLO	  ZDRAVÉ,	  CVIČIT	  KONDICE,	  RŮZNÝ,	  TO	  
PROJEKT	  BUDE	  VÁM	  POMÁHAT.	  OBEZITA	  VÍC	  
ONI	  DLVOD	  LIDÉ	  ONI	  MÁLO	  POHYB,	  KOUŘIT	  
MOC,	  ALKOHOL	  PÍT,	  SŮL.	  KDO	  OSOBA	  MÍT	  
OBEZITA	  NEMOC	  SPOJIT	  VÍC	  VIDĚT	  MRTVÝ...	  

12/98	   GE	  Money	  Bank	  se	  otevírá	  neslyšícím.	  Od	  
poloviny	  července	  testuje	  na	  své	  pobočce	  
na	  pražském	  Andělu	  řadu	  novinek,	  které	  
zásadním	  způsobem	  usnadní	  komunikaci	  se	  
zákazníky	  s	  vadami	  sluchu.	  Zaměstnanci	  
jsou	  speciálně	  vyškoleni	  -‐	  dvakrát	  týdně	  
bude	  navíc	  přímo	  na	  obchodním	  místě	  k	  
dispozici	  tlumočník	  do	  znakového	  jazyka	  -‐	  v	  
pondělí	  mezi	  9.00	  až	  12.00	  a	  taky	  ve	  středu	  
v	  době	  12.00	  až	  17.00.	  Banka	  navíc	  pro	  
neslyšící	  připravila	  nové	  webové	  stránky	  
www.bankaproneslysici.cz,	  kde	  jsou	  texty	  
přeložené	  do	  českého	  znakového	  jazyka.	  	  	  

BANKA	  JMÉNO	  GE	  MONEY	  BANK,	  UŽ	  OTEVŘÍT	  
PRO	  NESLYŠÍCÍ	  POSKYTNOUT.	  POBOČKA	  JEHO	  
MÍSTO	  ANDĚL	  TJ.PRAHA	  5	  TAM,	  UŽ	  PŘEDTÍM	  
PAL	  OTEVÍRAT	  TJ.	  JAKO	  ZKOUŠKA.	  V	  TOM	  TAM	  
CÍL	  POSKYTNOUT	  KOMUNIKACE	  BARIÉRA	  BEZ,	  
HLADKÁ.	  ZAMĚSTNANCI	  OSOBY	  BYLO	  ŠKOLENÍ	  
CHODIT	  UČIT,	  TYP	  NESLYŠÍCÍ	  JEHO	  
KOMUNIKACE	  JAK,	  KULTURA	  CO,	  RŮZNÝ.	  TAKY	  
POBOČKA	  TAM	  BUDE	  TLUMOČNÍK	  ZJ	  ÚČAST,	  
TÝDEN	  DVAKRÁT	  TJ.	  PONDĚLÍ	  RÁNO	  9	  DO	  
POLEDNE	  12,	  STŘEDA	  POLEDNE	  12	  DO	  
ODPOLEDNE	  5.	  TAKY	  BANKA	  TA	  MÍT	  NOVÝ	  
WWW	  PRO	  NESLYŠÍCÍ	  POSKYTNOUT,	  ADRESA:	  
WWW.BANKAPRONESLYSICI.CZ	  V	  TOM	  TAM	  
ZOBRAZIT	  MÍT	  VIDEO	  PŘEKLAD	  ZJ.	  



 

 

12/99	   Prvních	  několik	  desítek	  rakví	  opustilo	  
mezinárodního	  letiště	  v	  Charkově	  na	  
východě	  Ukrajiny.	  Pietního	  rozloučení	  s	  
oběťmi	  letecké	  tragédie	  se	  zúčastnili	  
západní	  diplomaté	  a	  zástupci	  ukrajinské	  
vlády.	  Dvě	  letadla	  s	  ostatky	  dorazily	  do	  	  
Nizozemska	  k	  identifikaci.	  Víc	  než	  polovina	  
obětí	  neštěstí	  -‐	  	  skoro	  200	  -‐	  byli	  Nizozemci.	  
Jejich	  země	  si	  dnes	  tragedii	  připomíná	  dnem	  
státního	  smutku.	  Do	  Británie	  zatím	  dorazily	  
černé	  skříňky.	  Zkoumat	  je	  budou	  tamní	  
experti.	  

BYLO	  VYPRÁVĚNÍ	  VĚC	  LETADLO	  OD	  STÁT	  
MALAJSIE	  PÁD	  MÍSTO	  UKRAJINA	  VÝCHOD.	  
DNES	  TAM	  MĚSTO	  CHARKOV,	  MÍT	  
MEZINÁRODNÍ	  LETIŠTĚ,	  TAM	  ÚČAST	  BYLO	  
ZÁPADNÍ	  VYŠŠÍ	  OSOBY,	  JEŠTĚ	  UKRAJINA	  VLÁDA	  
OSOBY,	  TICHO.	  MRTVÝ	  TĚLO	  ODVÉST	  DO	  
LETADLO	  DVĚ	  ODLETĚT	  DO	  HOLANDSKO,	  
ZBYTEK	  JEŠTĚ	  BUDE	  ODLETĚT.	  MRTVÝ	  CELKEM	  
PŘES	  300	  V	  TOM	  SKORO	  200	  OSOBY	  
HOLANDSKO.	  BUDE	  TAM	  ZJISTIT	  KDO	  JMÉNO	  
OSOBY.	  HOLANDSKO	  OBLAST	  DNES	  SVÁTEK	  
STÁTNÍ	  SMUTEK.	  JEŠTĚ	  ČERNÁ	  SKŘÍNKA	  
ODVÉZT	  DO	  ANGLIE,	  TAM	  BUDE	  ODBORNÍCI	  
ZKOUMAT.	  

12/100	   Costa	  Concordia	  po	  dvou	  a	  půl	  letech	  od	  
ztroskotání	  opustila	  ostrov	  Giglio	  	  -‐	  a	  vydala	  
se	  na	  svou	  poslední	  plavbu	  do	  Janova,	  kde	  ji	  
sešrotují.	  Vrak	  obřího	  plavidla	  tažený	  dvěma	  
remorkéry	  se	  pohybuje	  rychlostí	  3,5	  
kilometru	  za	  hodinu.	  Do	  Janova	  by	  měl	  
dorazit	  v	  neděli.	  

LOĎ	  OBROVSKÝ	  JMÉNO	  COSTA	  CONCORDIA,	  
BYLO	  VYPRÁVĚNÍ	  STÁT	  SE	  OSTROV	  GIGLIO	  LOĎ	  
OTOČIT,	  NECHAT.	  UŽ	  2	  ROK	  PŮL,	  VYTÁHNOUT,	  
DVĚ	  SILNÝ	  LOĎ	  VŮZ	  ,	  PLOUT	  PRŮMĚR	  
RYCHLOST	  3,5KM	  HODINA	  TÁHNOUT	  AŽ	  
MĚSTO	  JANOV,	  UŽ	  TAM	  AŽ	  NEDĚLE,	  POTOM	  
LOĎ	  OBROVSKÝ	  TAM	  VŠECHNO	  ROZEBÍRAT	  
ŠROT.	  

12/101	   Do	  Izraele	  přiletěl	  americký	  ministr	  zahraničí	  
John	  Kerry.	  S	  oběma	  stranami	  bude	  jednat	  o	  
ukončení	  konfliktu	  v	  Pásmu	  Gazy.	  Sejde	  se	  
také	  s	  generálním	  tajemníkem	  OSN	  Pan	  Ki-‐
munem.	  Těžké	  boje	  pokračují	  hlavně	  na	  jihu	  
pásma,	  kde	  Izraelci	  útočí	  tanky	  i	  letadly.	  
Hamás	  raketami	  ostřeloval	  především	  
izraelský	  Aškelon	  a	  Eškol.	  

STÁT	  IZRAEL	  TAM	  DÁLE	  PROBLÉMY	  KRIZE,	  VÍC	  
JIH	  OBLAST.	  IZRAEL	  TAM	  MÍT	  TANK	  +	  LETADLO	  
ÚTOČIT,	  TAKÉ	  OBLAST	  HAMAS	  RAKETA	  STŘÍLET	  
DO	  IZRAEL	  MĚSTO	  AŠKELON	  +	  EŠKOL.	  DNES	  
AMERIKA	  MINISTR	  ZAHRANIČÍ	  OSOBA	  JOHN	  
KERRY	  PŘILETÍ	  TAM,	  BUDE	  SPOLU	  IZRAEL	  +	  
HAMAS	  DOHODA,	  CHTÍT	  VÁLKA	  KONČIT.	  V	  TOM	  
SETKAT	  OSOBA	  GENERÁLNÍ	  TAJEMNÍK	  OSN	  
JMÉNO	  PAN	  KI-‐MUN,	  UVIDĚT	  DÁL.	  

13/102	   Paříž	  vzdala	  hold	  obětem	  teroristických	  
útoků	  z	  minulých	  dní.	  Davy	  lidí	  se	  vydaly	  na	  
pochod	  z	  náměstí	  Republiky	  v	  centru	  města	  
k	  náměstí	  Národů.	  Možná	  až	  milion	  lidí	  
chtělo	  symbolicky	  vyjádřit,	  že	  se	  nenechá	  
terorismem	  zastrašit.	  Stejnou	  sounáležitost	  
vyjádřili	  i	  političtí	  představitelé	  z	  celého	  
světa	  přímo	  v	  čele	  davu.	  Francie	  přichystala	  
mimořádná	  bezpečnostní	  opatření	  -‐	  v	  ulicích	  
bylo	  na	  5000	  policistů	  a	  vojáků.	  

PAŘÍŽ	  BYLO	  DNESKA	  "ČEST"	  KOMU	  MRTVÍ	  
OSOBY	  BYLO	  STÁT	  SE	  TERORISTICKÉ	  ÚTOKY,	  
DAVY	  PRVNÍ	  DOPŘEDU	  VYŠŠÍ	  OD	  SVĚTA	  +	  DALŠÍ	  
LIDÉ	  POCHOD	  OD	  CENTRUM	  TJ.NÁMĚSTÍ	  
REPUBLIKA	  DO	  NÁMĚSTÍ	  NÁROD,	  DAVY	  MOŽNÁ	  
AŽ	  MILION,	  ONI	  PLUS	  VYŠŠÍ	  BYLO	  UKÁZKA	  -‐	  MY	  
TERORISTÉ	  BÁT	  	  SE	  "KRÁLÍK"	  NEBUDE.	  ÚČAST	  
BYLO	  MIMOŘÁDNĚ	  BEZPEČNOSTNÍ	  HLÍDKY	  -‐	  
ULICE	  PŘÍTOMNÍ	  5000	  POLICISTÉ	  A	  VOJÁCI	  
HLÍDAT.	  



 

 

13/103	   Francouzská	  policie	  dnes	  propustila	  z	  vazby	  
všech	  pět	  lidí	  zadržených	  v	  souvislosti	  s	  
útoky.	  Nejhledanější	  osobou	  je	  partnerka	  
jednoho	  z	  	  teroristů,	  která	  ale	  podle	  médií	  
už	  dříve	  odcestovala	  do	  Turecka.	  U	  syrských	  
hranic	  se	  její	  stopy	  ztrácejí.	  	  Madrid	  kvůli	  
útokům	  v	  Paříži	  žádá	  upravit	  schengenskou	  
dohodu	  -‐	  tak,	  aby	  umožňovala	  vnitřní	  
kontroly.	  Belgie	  zase	  volá	  po	  evropském	  
seznamu	  islamistů.	  	  

FRANCIE	  JEHO	  POLICIE	  BYLO	  KOMU	  5	  OSOB	  
ZATKNOUT	  DŮVOD	  SOUVISLOST	  ÚTOKY	  DO	  
VAZBA	  ,	  DNESKA	  VŠECHNY	  PUSTIT,	  STÁLE	  
HLEDAT	  KOMU	  DÍVKA	  VTOM	  BYLO	  CHODIT	  
SPOLU	  JEDEN	  3	  MRTVÍ	  TERORISTÉ	  JEHO	  
PŘÍTELKYNĚ,ALE	  MÉDIA	  POVÍDAT	  ONA	  UŽ	  "JET"	  
DO	  TURECKA,	  DŮVOD	  HRANICE	  STÁT	  SÝRIE	  
TAM	  POSLEDNÍ	  KOMU	  VIDĚT,	  POTOM	  ONA	  
ZMIZET.	  ŠPANĚLSKO	  KVŮLI	  ÚTOK	  MÍSTO	  PAŘÍŽ	  
ŽÁDAT	  TA	  DOHODA	  TYP	  SCHENGENSKÁ	  
UPRAVIT,	  UVEDENO	  VTT	  STÁT	  -‐	  JINÝ	  STÁT	  TAM	  
KONTROLA.	  BELGIE	  CHTÍT	  ZALOŽIT	  SESTAVIT	  
SEZNAM	  KDO	  EVROPA	  ISLAMISTÉ	  UVEDENO.	  

13/104	   Redakce	  listu	  Hamburger	  Morgenpost,	  který	  
přetiskl	  karikatury	  z	  francouzského	  časopisu	  
Charlie	  Hebdo,	  se	  stala	  terčem	  žhářského	  
útoku.	  Dva	  muži	  do	  budovy	  v	  německém	  
Hamburku	  hodili	  zápalnou	  láhev,	  která	  
způsobila	  malý	  požár.	  Nikdo	  se	  při	  útoku	  
nezranil	  -‐	  pravděpodobné	  útočníky	  už	  
policie	  zatkla.	  	  

NĚMECKO	  HAMBURG	  REDAKCE	  JEHO	  NOVINY	  
HAMBURGER	  MORGENPOST	  BYLO	  KOPIE	  
"UVÉST"	  KARIKATURA	  OD	  FRANCIE	  ČASOPIS	  
CHARLIE	  HEBDO	  	  BYLO	  STÁT	  SE	  -‐	  2	  MUŽI	  TAM	  
BUDOVA	  JEHO	  NOVINY	  2LÁHVE	  HODIT,	  OHEŇ.	  
ŠTĚSTÍ	  MALÝ	  POŽÁR	  +	  ZRANĚNÍ	  NIC	  NULA,	  
POLICIE	  KOMU	  2	  MUŽI	  ONI	  ASI	  UDĚLAT	  UŽ	  
ZATKNOUT.	  

13/105	   Německo	  odmítá	  čtyřstranný	  summit	  o	  
situaci	  na	  východě	  Ukrajiny,	  dokud	  nebude	  
vidět	  reálný	  pokrok	  v	  plnění	  minských	  
dohod	  o	  urovnání	  krize.	  Ruskému	  
prezidentovi	  Vladimiru	  Putinovi	  to	  v	  
telefonickém	  rozhovoru	  řekla	  německá	  
kancléřka	  Angela	  Merkelová.	  Jednání	  lídrů	  
Francie,	  Německa,	  Ruska	  a	  Ukrajiny	  se	  mělo	  
konat	  v	  půlce	  měsíce.	  V	  konfliktu	  s	  
proruskými	  separatisty	  bylo	  od	  loňského	  
dubna	  zabito	  více	  než	  4	  700	  lidí.	  	  

NĚMECKO	  JEHO	  PŘEDSEDA	  VLÁDA	  MERKELOVÁ	  
BYLO	  SPOLU	  PREZIDENT	  JEHO	  RUSKO	  
ROZHOVOR	  TELEFON,	  ONA	  MU	  POVÍDAT	  -‐	  
BUDE	  BRZY	  POLOVINA	  LEDEN	  4	  STÁTY	  
TJ.NĚMECKO,	  RUSKO,	  FRANCIE,	  UKRAJINA	  MÁ	  
BÝT	  SRAZ	  SUMMIT	  VĚC	  SITUACE	  KRIZE	  OBLAST	  
UKRAJINA	  VÝCHOD,	  ALE	  PRVNÍ	  MUSET	  -‐	  VY	  
RUSKO	  UKÁZAT	  TVOJE	  DOHODA	  MÍSTO	  MINSK	  
VĚC	  KRIZE	  "USTÁT"	  MÍSTO	  UKRAJINA	  	  BYLO	  
SPLNIT?	  V	  PŘÍPADĚ	  NIC,	  MY	  NĚMECKO	  SUMMIT	  
NEBUDE.	  TAM	  UKRAJINA	  KVŮLI	  SPOR	  UKRAJINA	  
A	  POVSTALCI	  OD	  LONI	  DUBEN	  AŽ	  TEĎ	  ZEMŘÍT	  
UŽ	  PŘES	  4700	  LIDÉ.	  

13/106	   Také	  v	  Česku	  dochází	  podle	  ministra	  vnitra	  
Chovance	  k	  postupné	  radikalizaci	  některých	  
jednotlivců.	  Ve	  srovnání	  se	  západní	  Evropou	  
je	  ale	  počet	  těchto	  lidí	  výjimečně	  malý.	  
Přesto	  zadal	  bezpečnostním	  složkám	  
intenzivnější	  monitorování	  rizikových	  lidí.	  
Kritizoval	  také	  šetření	  minulých	  vlád	  v	  
oblasti	  bezpečnosti.	  Česku	  proto	  podle	  něj	  
chybí	  policisté	  i	  specialisti.	  

MINISTR	  VNITRO	  CHOVANEC	  POVÍDAT	  U	  NÁS	  
ČR	  OSOBY	  "ZMĚNA"	  MÍT	  "DAREBÁCI"	  
TERORISTÉ,ALE	  SROVNÁNÍ	  MY	  SPOLU	  ZÁPADNÍ	  
EVROPA	  -‐	  MY	  POČET	  OSOB	  VÝJIMKA"	  
MÁLO,ALE	  	  MY	  "VV"	  POLICIE	  KOMU	  "TREFNÉ"	  
OSOBY	  SLEDOVAT	  POZOR.	  POVÍDAT	  TAKÉ	  -‐	  
KRITIKA	  KOMU	  BÝVALÁ	  VLÁDA	  VĚC	  
BEZPEČNOST	  SLABÁ,	  NAŠE	  ČR	  POLICISTÉ	  +	  
SPECIALISTÉ	  ZAMĚŘENÉ	  TERORISTÉ	  MY	  MÁLO	  
"BÍDA"	  POTŘEBOVAT	  VÍC.	  

13/107	   Hladiny	  řek	  v	  Česku	  většinou	  dál	  klesají,	  
přestalo	  pršet	  a	  oproti	  rekordně	  teplé	  
sobotě	  se	  ochladilo,	  takže	  odtávání	  sněhu	  je	  
pomalejší.	  Na	  pěti	  místech	  ještě	  platí	  druhý	  
stupeň	  povodňové	  aktivity,	  řekám	  ale	  už	  
nehrozí	  vylití	  z	  koryt.	  Hasiče	  stejně	  jako	  
včera	  zaměstnává	  hlavně	  silný	  vítr.	  

ŘEKY	  TAM	  TAM	  NAŠE	  ČR	  VĚTŠINOU	  KLESAT	  -‐	  
PRŠÍ	  PŘESTAT,	  VČERA	  SOBOTA	  BYLO	  TEPLO	  -‐	  
TEĎ	  OCHLADIT	  TZN.SNÍH	  TÁT	  POMALU,	  TAM	  
TAM	  5	  MÍSTA	  STÁLE	  	  MÍT	  RIZIKO	  POVODEŇ	  
2.STUPEŇ,ALE	  ŘEKY	  "VYLÍT"	  RIZIKO	  UŽ	  NE.	  
HASIČI	  PRÁCE	  DNES	  JAKO	  VČERA	  DŮVOD	  SILNÝ	  
VÍTR	  



 

 

13/108	   Silný	  vítr	  o	  víkendu	  dočasně	  zastavil	  provoz	  
na	  desítkách	  železničních	  tratí	  a	  odřízl	  od	  
elektřiny	  stovky	  domácností,	  hlavně	  na	  
západě	  Čech.	  Hasičům	  v	  sobotu	  kvůli	  
silnému	  větru	  a	  vzestupu	  hladin	  řek	  výrazně	  
přibylo	  výjezdů.	  V	  celé	  České	  republice	  
zaznamenali	  přes	  1	  200	  technických	  zásahů,	  
což	  je	  téměř	  osmkrát	  víc	  než	  obvykle.	  	  

U	  NÁS	  ČR	  MÍT	  SILNÝ	  VÍTR	  VČERA	  A	  DNES	  -‐	  10,20	  
PROVOZ	  VLAK	  PŘERUŠENO,	  PŘES	  100,200	  
DOMY	  ELEKTŘINA	  ODPOJIT	  VŠE	  KVŮLI	  VÍTR.	  VÍC	  
TAM	  OBLAST	  ČECHY.	  VČERA	  HASIČI	  KVŮLI	  VÍTR	  
TAKÉ	  VODY	  ŘEKY	  	  "STOUPAT"	  DOST	  TAM	  TAM	  
TAM,	  U	  NÁS	  ČR	  BYLO	  ZÁZNAM	  KOLIK	  TAM	  TAM	  
"LOVIT"	  RŮZNÉ	  BYLO	  PŘES	  1200	  TZN.	  
NORMÁLNĚ	  PRŮMĚR	  TEĎ	  8X	  NAVÍC	  DOST	  TAM	  
TAM	  

14/109	   Ve	  Francii	  po	  teroristických	  útocích	  stále	  
panují	  přísná	  bezpečnostní	  opatření.	  Tři	  
islámské	  radikály	  zneškodnily	  včera	  
speciální	  jednotky	  	  v	  okolí	  Paříže.	  Celkem	  
zabily	  17	  lidí	  a	  další	  asi	  dvě	  desítky	  zranily.	  
Policie	  teď	  pátrá	  po	  jejich	  komplicích.	  
Nejhledanější	  osobou	  je	  teď	  ve	  Francii	  
přítelkyně	  Amediho	  Coulibaliho,	  kterého	  
policisté	  včera	  zastřelili	  v	  obchodě	  s	  
potravinami.	  Francouzka	  Hayat	  
Boumeddieneová	  se	  po	  boku	  svého	  přítele	  
podílela	  na	  jednom	  z	  útoků.	  	  

FRANCIE	  TAM	  TERORISTICKÝ	  ÚTOK	  ZA	  SEBOU	  
SITUACE	  -‐	  STÁLE	  PŘÍSNÁ	  BEZPEČNOST	  "BLOK"	  
HLÍDAT.VČERA	  POLICISTÉ	  MÍSTO	  PAŘÍŽ	  "OKOLÍ"	  
KOMU	  TERORISTÉ	  3	  ZABÍT,	  ONI	  CELKEM	  ZABÍT	  
17	  LIDÉ	  +	  ASI	  KOLEM	  20	  ZRANĚNÍ.	  	  3	  -‐	  TEN	  
VTOM	  PŘEDEVČÍREM	  RÁNO	  ZABÍT	  KOMU	  PANÍ	  
POLICISTKA	  ZASTŘELIT	  A	  VČERA	  UVNITŘ	  
OBCHOD	  POTRAVINY	  STŘELBY,	  NAKONEC	  
POLICIE	  MU	  VČERA	  ZABÍT	  -‐	  JEHO	  PŘÍTELKYNĚ	  
ONA	  FRANCOUZSKA	  JMÉNO	  HAYAT	  
BOUMEDDIENEOVÁ	  BYLO	  TAKÉ	  1	  ÚTOK	  PATŘIT	  
-‐	  UTÉCT,	  FRANCIE	  JI	  HLEDAT	  

14/110	   Jemenská	  odnož	  al	  Káidy	  se	  v	  
audionahrávce	  	  přihlásila	  ke	  střelbě	  v	  
redakci	  Charlie	  Hebdo	  v	  Paříži.	  Podle	  
jednoho	  z	  teroristů,	  má	  útok	  naučit	  
Francouze,	  kde	  jsou	  hranice	  svobody	  
projevu.	  Abú	  Saad	  al-‐Ansárí	  také	  varoval,	  že	  
ve	  Francii	  nebude	  klid,	  dokud	  Paříž	  neskončí	  
svou	  válku	  proti	  islámu	  -‐	  informovala	  o	  tom	  
katarská	  televize	  Al	  Jazeera.	  Francouzské	  
úřady	  zatím	  nepotvrdily	  ani	  pravost	  
nahrávky,	  ani	  to,	  zda	  za	  útoky	  stojí	  al	  -‐	  
Káida.	  	  

SKUPINA	  TERORISTICKÉ	  AL	  KAJDA	  JEHO	  
POBOČKA	  TAM	  JEMEN	  OZNÁMIT	  BYLO	  STÁT	  SE	  
ÚTOK	  TAM	  BUDOVA	  REDAKCE	  CHARLIE	  HEBDO	  
UDĚLAT	  NAŠE	  SKUPINA,	  OZNÁMIT	  ODKUD	  -‐	  OD	  
MLUVIT	  NÁHRAVKA.	  TERORISTA	  JEDEN	  
POVÍDAT	  -‐	  REDAKCE	  MÍT	  PRÁVO	  UVÁDĚT	  
SVOBODA,ALE	  MUSÍ	  VVÍ	  LIMIT,	  PŘES	  NE.	  
TELEVIZE	  JEHO	  STÁT	  KATAR	  AL	  JAZEERA	  
INFORMACE	  -‐	  TERORISTA	  VŮDCE	  JMÉNO	  SAAD	  
AL-‐ANSÁRI	  VAROVAT,	  V	  PŘÍPADĚ	  FRANCIE	  
CHTÍT	  SPOLU	  ISLÁM	  VÁLKA	  -‐	  KLID	  NEBUDE.	  
FRANCIE	  ZATÍM	  TA	  NÁHRAVKA	  URČITĚ	  
OPRAVDU	  OD	  AL-‐KAJDA,	  OZNÁMIT	  JEŠTĚ-‐NE	  

14/111	   Francouzský	  prezident	  vyhlásil	  v	  zemi	  
národní	  smutek.	  V	  plné	  pohotovosti	  ale	  
zůstávají	  policejní	  a	  armádní	  jednotky.	  Zítra	  
na	  pietním	  pochodu	  v	  Paříži	  nebude	  chybět	  
ani	  delegace	  z	  Česka.	  Památku	  sedmnácti	  
obětí	  pojede	  uctít	  premiér	  Bohuslav	  
Sobotka	  a	  ministr	  zahraničí	  Lubomír	  
Zaorálek.	  

PREZIDENT	  JEHO	  FRANCIE	  VYHLÁSIT	  FRANCIE	  
CELÁ	  SMUTEK.	  ZÍTRA	  MÍSTO	  PAŘÍŽ	  BUDE	  
POCHOD	  VZPOMÍNKA	  KOMU	  17	  MRTVÍ	  ,	  ÚČAST	  
OD	  ČR	  BUDE	  TJ.VYŠŠÍ	  NAPŘ.	  PŘEDSEDA	  VLÁDA	  
SOBOTKA,	  TAKÉ	  MINISTR	  ZAHRANIČÍ	  
ZAORÁLEK.	  POLICIE,	  ARMÁDA	  TAM	  STÁLE	  
PŘÍSNĚ	  HLÍDAT	  



 

 

14/112	   Prezident	  Miloš	  Zeman	  neodvolá	  hradního	  
kancléře	  Vratislava	  Mynáře	  kvůli	  nákupu	  vily	  
ve	  Strašnicích.	  Původ	  peněz,	  které	  ke	  koupi	  
použil,	  mu	  prý	  dostatečně	  vysvětlil.	  Uvedl	  to	  
v	  rozhovoru	  pro	  Deník.	  Prezidentův	  
pobočník	  vilu	  koupil	  za	  víc	  než	  pět	  milionů	  
korun.	  Podle	  odborníků	  na	  reality	  byla	  ale	  
pořizovací	  cena	  domu	  vzhledem	  k	  žádané	  
pražské	  lokalitě	  mimořádně	  výhodná.	  
Mynář	  to	  vysvětluje	  údajně	  dezolátním	  
stavem	  interiérů.	  

PREZIDENT	  NÁŠ	  ZEMAN	  BYLO	  PRO	  NOVINY	  
DENÍK	  ROZHOVOR,	  VYPRÁVĚT	  VĚC	  JEHO	  
SEKRETÁŘ	  MYNÁŘ.	  JÁ	  MU	  DŮVOD	  JEHO	  
KOUPIT	  VILA	  MÍSTO	  PRAHA	  STRAŠNICE	  
VYHODIT	  NEBUDE,	  BYLO	  MI	  VYSVĚTLIT	  JASNĚ,	  V	  
POŘÁDKU.	  MYNÁŘ	  VILA	  KOUPIT	  CENA	  5	  A	  PŮL	  
MILION	  KORUN,	  ODBORNÍCI	  PRO	  POZEMEK,	  
BYTY	  POVÍDAT	  TA	  VILA	  MÍSTO	  ZNÁMÉ,CENA	  
OPRAVDU	  "NÍZKO",	  ON	  NAOPAK	  VYSVĚTLOVAT	  
-‐	  DŮM	  DOBRÝ	  ALE	  UVNITŘ	  STAV	  
"KATASTROFA"	  PROTO	  CENA	  V	  POŘÁDKU	  

14/113	   Na	  Otavě	  v	  Sušici	  stále	  trvá	  třetí	  stupeň	  
povodňového	  nebezpečí	  a	  hladina	  řeky	  dál	  
stoupá.	  Toky	  jsou	  rozvodněné	  i	  na	  dalších	  
místech	  republiky,	  hlavně	  na	  jihozápadě	  a	  
východě	  Čech.	  Druhé	  stupně	  jsou	  vyhlášené	  
na	  přibližně	  12ti	  místech.	  Větší	  problémy	  
než	  voda	  ale	  působí	  silný	  vítr.	  Kvůli	  silnému	  
větru	  měli	  hasiči	  během	  noci	  desítky	  
výjezdů.	  	  

MĚSTO	  SUŠICE	  JEHO	  ŘEKA	  OTAVA	  MÍT	  RIZIKO	  
POVODEŇ	  STUPEŇ	  3.	  STÁLE,	  ŘEKA	  "HLADINA"	  
STÁLE	  "STOUPAT",	  TAM	  TAM	  NAŠE	  ČR	  ŘEKY	  
"PŘÍLIV",	  VÍC	  OBLAST	  JIHOZÁPAD	  A	  VÝCHOD,	  
STUPEŇ	  2.	  MÍT	  KOLEM	  12	  TAM	  TAM	  .	  
POVODEŇ	  ALE	  VÍC	  PROBLÉM	  SILNÝ	  VÍTR,	  HASIČI	  
V	  NOC	  DŮVOD	  VÍTR	  DOST	  "VÝJEZDY"	  

14/114	   Se	  silným	  nárazovým	  větrem	  se	  potýkají	  
také	  naše	  nejvyšší	  hory	  -‐	  Krkonoše.	  Na	  
hřebenech	  přesahuje	  110	  kilometrů	  za	  
hodinu,	  na	  Sněžce	  je	  ještě	  silnější,	  a	  proto	  
stojí	  i	  lanovka.	  Situace	  by	  se	  ale	  už	  během	  
dnešní	  noci	  měla	  uklidnit.	  

DNES	  POČASÍ	  MÍT	  SILNÝ	  VÍTR,	  MOC	  SILNÝ	  TAM	  
KRKONOŠE	  HORY	  -‐	  "HŘEBENY"	  TAM	  VÍTR	  AŽ	  
110	  KM	  /HOD,	  SNĚŽKA	  JEŠTĚ	  HORŠÍ,	  LANOVKA	  
STOJÍ,	  MÁ-‐BÝT	  DNESKA	  V	  NOC	  VÍTR	  "USTÁVAT"	  
MÉNĚ.	  

14/115	   Kanadská	  policie	  zatkla	  kvůli	  podezření	  z	  
terorismu	  dva	  bratry.	  Jeden	  byl	  na	  letišti	  v	  
Montrealu,	  odkud	  se	  právě	  snažil	  odletět.	  V	  
zahraničí	  se	  chtěl	  podle	  policie	  podílet	  na	  
teroristických	  činech.	  Není	  jasné,	  zda	  
sourozenci	  Larmondovi	  figurují	  na	  seznamu	  
130-‐ti	  lidí	  podezřelých	  z	  terorismu,	  který	  
Kanada	  sestavila.	  Loni	  v	  říjnu	  mladý	  
islamista	  smrtelně	  zranil	  vojáka	  u	  památníku	  
v	  Ottawě	  a	  poté	  střílel	  i	  v	  nedaleké	  budově	  
parlamentu.	  	  

KANADA	  POLICIE	  ZATKNOUT	  2	  MUŽI	  JMÉNO	  
LARMOND,	  PODEZŘELÍ	  ONI	  TERORISTÉ.	  JEDEN	  
MÍSTO	  MONTREAL	  LETIŠTĚ	  SNAŽIT	  ODLET,	  
POLICIE	  MYSLET	  -‐	  ON	  TAM	  ZAHRANIČÍ	  CHTÍT	  
UDĚLAT	  TERORIS.ÚTOK.	  BYLO	  KANADA	  
SESTAVIT	  SEZNAM	  	  -‐	  130	  OSOB	  PODEZŘELÍ	  
TERORISTÉ,	  ONI	  BRATŘI	  MÍT	  TAM	  SEZNAM,	  
NEVĚDĚT.	  ALE	  VLONI	  ŘÍJEN	  BYLO	  STALO	  MÍSTO	  
OTTAVA	  BLÍZKO	  PAMÁTNÍK	  JEDEN	  ISLAMISTA	  
ZABÍT	  VOJÁK	  +	  BLÍZKO	  PARLAMENT,	  UVNITŘ	  
STŘÍLET.	  

14/116	   Indonéští	  potápěči	  dnes	  vyzdvihli	  z	  Jávského	  
moře	  ocasní	  část	  zříceného	  letounu	  
společnosti	  Air	  Asia.	  Zatím	  není	  jasné,	  jestli	  
jsou	  v	  něm	  černé	  skříňky.	  Právě	  ony	  by	  totiž	  
mohly	  objasnit,	  co	  pád	  stroje	  způsobilo.	  
Letadlo	  se	  162	  lidmi	  na	  palubě	  se	  zřítilo	  28.	  
prosince,	  cestou	  z	  indonéského	  města	  
Surabaja.	  Potápěčům	  se	  zatím	  podařilo	  
vyzvednout	  41	  těl	  obětí.	  	  

INDONÉSIE	  UVNITŘ	  JÁVSKÉ	  MOŘE	  POTÁPĚČI	  
POVÉST	  SE	  "LOVIT"	  ČÁST	  ZADNÍ	  "OCAS"	  JEHO	  
LETADLO	  AIR	  ASIA.	  TAM	  MÍT	  TAKÉ	  ČERNÁ	  
SKŘÍŇKA,	  ZATÍM	  NEVĚDĚT.	  BYLO	  STALO	  
LETADLO	  OD	  SURAJABA	  JEHO	  INDONÉSIE	  
VTOM	  162	  OSOB	  VTOM	  28.PROSINEC	  BUM	  
ODKUD	  -‐	  DOUFAT	  TA	  ČERNÁ	  SKŘÍŇKA	  
POVĚDĚT-‐MĚ.	  ZACHRÁNAŘI	  POVÉST	  SE	  
"ULOVIT"	  CELKEM	  ZATÍM	  41	  TĚLA.	  

14/117	   Dva	  ukrajinští	  vojáci	  zemřeli	  a	  dalších	  14	  
bylo	  zraněno	  poté,	  co	  padli	  do	  léčky	  
proruských	  separatistů.	  	  Boje	  v	  Donbasu	  
výrazně	  zesilují	  už	  od	  včerejška	  -‐	  za	  
posledních	  24	  hodin	  byly	  zraněny	  dvě	  
desítky	  ukrajinských	  vojáků.	  I	  přesto,	  že	  
oficiálně	  platí	  příměří,	  na	  východě	  Ukrajiny	  
jsou	  nasazována	  děla,	  raketomety	  i	  
minomety.	  	  

UKRAJINA	  	  OBLAST	  VÝCHOD	  TAM	  STÁT	  SE	  -‐	  
POVSTALCI	  BYLO	  PLÁN	  SABOTÁŽ	  POVÉST	  SE	  -‐	  
VOJÁCI	  OD	  UKRAJINA	  2	  ZEMŘÍT	  +	  14	  OSOBY	  
ZRANĚNÍ.	  MÍSTO	  DONBAS	  VÁLKA	  UŽ	  OD	  VČERA	  
VÍC	  VÍC	  -‐	  POSLEDNÍ	  24HOD	  BĚHEM	  20	  VOJÁCI	  
ZRANĚNÍ,	  ALE	  TAM	  MÍT	  OFICIÁLNĚ	  
UPOZORNĚNÍ	  MÁ	  BÝT	  MÍR-‐	  ALE	  NEJÍT,	  ZASE	  
VÁLKY.	  TAM	  MÍT	  DĚLAT,	  RAKETY,	  RAKETY-‐BUM.	  



 

 

15/118	   Teroristé,	  kteří	  ve	  středu	  zabíjeli	  v	  Paříži,	  
jsou	  obklíčeni	  u	  města	  Dammartin	  en	  Goele.	  
Schovávají	  se	  v	  tiskárně	  a	  drží	  v	  ní	  nejmíň	  
jednoho	  rukojmího.	  Jak	  už	  dříve	  vzkázali,	  
chtějí	  zemřít	  mučednickou	  smrtí.	  Policie	  už	  s	  
teroristy	  začala	  vyjednávat.	  Mezitím	  
proběhla	  evakuace	  místní	  školy	  zhruba	  s	  
dvěma	  sty	  žáky.	  Místní	  mají	  zákaz	  vycházet	  z	  
domovů.	  Celá	  oblast	  je	  zcela	  uzavřena	  
bezpečnostními	  složkami.	  Nad	  místem	  
krouží	  tři	  helikoptéry.	  	  

PAŘÍŽ	  POLICIE	  KOMU	  2	  TERORISTÉ	  UŽ	  "BLOK-‐
OKOLO"	  MÍSTO	  BLÍZKO	  MĚSTO	  DAMMARTIN	  
EN	  GOELE,	  ONI	  SCHOVÁVAT	  UVNITŘ	  TISKÁRNA,	  
MÍT	  RUKOJMÍ	  ASI	  JEDINÝ.	  ONI	  UŽ	  DŘÍV	  
UPOZORNIT,	  V	  PŘÍPADĚ	  MY	  MRTVÍ	  CHTÍT	  
MRTVÍ	  BŮH	  VZÍT-‐MĚ,	  POLICIE	  UŽ	  SPOLU	  
VYJEDNÁVAT.	  BLÍZKO	  TAM	  TAM	  ŠKOLA	  VTOM	  
KOLEM	  200	  DĚTI	  EVAKUACE,	  TAM	  KDO	  BYDLET	  
-‐	  VEN	  OSOBA	  ZÁKAZ,	  OBLAST	  BLOK	  
BEZPEČNOST,	  NAHOŘE	  3	  VRTULNÍKY	  LÉTAT.	  

15/119	   Nejmíň	  dva	  lidé	  zemřeli	  při	  střelbě	  ve	  
východní	  části	  Paříže.	  Ozbrojený	  muž	  tam	  v	  
židovském	  obchodě	  drží	  jako	  rukojmí	  až	  šest	  
lidí.	  Podle	  policie	  jde	  o	  stejného	  útočníka,	  
který	  včera	  v	  metropoli	  zastřelil	  policistku.	  
Patří	  ke	  stejné	  skupině	  radikálů	  jako	  bratři	  
podezřelí	  z	  útoku	  na	  redakci	  Charlie.	  Policie	  
už	  s	  ozbrojencem	  navázala	  kontakt	  a	  
vyjednává.	  Do	  uzávěrky	  dnešního	  vysílání	  
nebyly	  známy	  další	  informace	  z	  konfliktů	  ve	  
Francii.	  

FRANCIE	  PAŘÍŽ	  OBLAST	  VÝCHOD	  DNES	  2	  LIDÉ	  
ZEMŘÍT,	  ON	  MUŽ	  MÍT	  ZBRANĚ	  DOVNITŘ	  
OBCHOD	  JEHO	  ŽID,	  STŘELBY,	  MÍT	  RUKOJMÍ	  AŽ	  
6	  OSOB.	  POLICIE	  POVÍDAT	  -‐	  TEN	  MUŽ	  STEJNĚ	  
BYLO	  STÁT	  SE	  VČERA,	  ZASTŘELIT	  KOMU	  
POLICISTKA,	  ON	  PATŘIT	  SKUPINA	  MUSLIMOVÉ	  
JAKO	  OBA	  BRATŘI	  VTOM	  ONI	  UVNITŘ	  BUDOVA	  
REDAKCE	  TÝDENÍK	  "HUMOR"	  STŘELBA	  -‐	  STEJNÁ	  
SKUPINA.	  POLICIE	  TEĎ	  UŽ	  SPOLU	  MUŽ	  UVNITŘ	  
OBCHOD	  KONTAKT,	  VYJEDNÁVAT.	  INFORMACE	  
"MOJE"	  DÁT	  POSLEDNÍ	  ODPOLEDNE.	  

15/120	   Po	  útocích	  ve	  Francii	  jsou	  ve	  zvýšené	  
pohotovosti	  i	  české	  bezpečnostní	  složky.	  
Spolupracují	  s	  tajnými	  službami	  okolních	  
států.	  Zasáhly	  by	  v	  případě,	  že	  by	  
komplicové	  pachatelů	  překročili	  francouzské	  
hranice.	  Žádná	  mimořádná	  opatření	  zatím	  
ministerstvo	  zavádět	  nebude.	  	  

BYLO	  STÁT	  SE	  TAM	  FRANCIE,	  MY	  POHOTOVOST	  
PŘIPRAVIT	  BEZPEČNOST	  "BLOK",	  STÁTY	  
SOUSEDÉ	  JEJICH	  TAJNÉ	  SLUŽBY	  SPOLUPRÁCE,	  V	  
PŘÍPADĚ	  TY	  OSOBY	  TERORISTÉ	  HRANICE	  
FRANCIE	  PŘEKROČIT	  -‐	  MY	  HNED	  ZÁSAH,	  
POMOC.	  NAŠE	  MINISTERSTVO	  TADY	  
MIMOŘÁDNÉ	  "OCHRANA"	  BLOK	  ZATÍM	  
NEBUDE,	  JEN	  POHOTOVOST	  

15/121	   David	  Rath	  nedostane	  zpět	  peníze	  zabavené	  
během	  domovní	  prohlídky,	  zablokované	  
zůstanou	  taky	  jeho	  nemovitosti.	  Vrchní	  soud	  
v	  Praze	  potvrdil	  rozhodnutí	  toho	  Krajského.	  
Zamítl	  zároveň	  Rathovu	  další	  stížnost	  -‐	  na	  
údajnou	  podjatost	  soudce.	  V	  korupční	  kauze	  
je	  kromě	  exposlance	  Ratha	  obžalováno	  
dalších	  deset	  lidí.	  

VĚC	  KAUZA	  JEHO	  RATH	  BYLO	  ROZHODNUTÍ	  
KRAJSKÝ	  SOUD,	  ROZHODNOUT	  VĚC	  PENÍZE	  
BYLO	  PŘEDTÍM	  UVNITŘ	  JEHO	  BYT	  
KONTROLA,ZABAVIT	  -‐	  TAKÉ	  JEHO	  NEMOVITOST	  
BLOK	  -‐	  RATH	  ŽÁDAT	  ZPĚT,	  ODMÍTNOUT,	  
STÍŽNOST	  KOMU	  VRCHNÍ	  SOUD	  -‐	  ONI	  
SOUHLASIT	  KRAJSKÝ	  SOUD,	  ODMÍTL.	  TAKÉ	  
BYLO	  RATH	  STÍŽNOST	  VĚC	  ON	  SOUDCE	  TYP	  
NEUTRÁLNÍ	  NEBÝT,	  MÍT	  SPOJENEC,	  VRCHNÍ	  
SOUD	  JEHO	  STÍŽNOST	  ODMÍTNOUT.	  KAUZA	  
KORUPCE	  JEN	  RATH	  NE,	  TAKÉ	  DALŠÍ	  10	  OSOB.	  

15/122	   Šéf	  lihové	  mafie	  Radek	  Březina	  údajně	  
nabízel	  svědkům	  úplatek	  čtyři	  sta	  tisíc	  korun	  
za	  křivou	  výpověď	  –	  zaznělo	  to	  u	  soudu.	  S	  
návrhem	  prý	  za	  nimi	  přišla	  Březinova	  matka	  
i	  jeho	  manželka.	  /	  U	  olomouckého	  krajského	  
soudu	  skončila	  série	  výpovědí	  obžalovaných	  
i	  svědků.	  Organizovaná	  skupina	  měla	  při	  
obchodech	  s	  nelegálním	  lihem	  připravit	  stát	  
téměř	  o	  sedm	  miliard	  korun.	  

OLOMOUC	  JEHO	  KRAJSKÝ	  SOUD	  BYLO	  
VYŠETŘOVÁNÍ	  VĚC	  SKUPINA	  SPOLU	  JEHO	  ŠÉF	  
BŘEZINA	  TJ.	  MAFIE	  ALKOHOL	  -‐	  OBCHOD	  
NAČERNO,	  LOGO	  BEZ,	  STÁT	  KVŮLI	  ONI	  "VÝDEJ"	  
SKORO	  7	  MILIARD	  KORUN.	  UVNITŘ	  SOUD	  
"BĚHEM-‐PŘED"	  BYLO	  VYŠETŘOVÁNÍ	  KOMU	  
OBŽALOVANÝ	  TAKÉ	  SVĚDCI,	  DNESKA	  TAM	  
SOUD	  VYPRÁVĚT	  BYLO	  BŘEZINA	  JEHO	  
MANŽELKA	  TAKÉ	  MATKA	  KOMU	  SVĚDCI	  
NABÍDKA	  ÚPLATEK	  400	  TISÍC	  KORUN,	  PROSIT	  
TAM	  SOUD	  "MLUVIT"	  LEŽ.	  



 

 

15/123	   Déšť	  a	  tající	  sníh	  můžou	  během	  noci	  a	  zítřka	  
zvednout	  hladiny	  některých	  řek.	  
Meteorologové	  proto	  vyhlásili	  povodňovou	  
pohotovost	  skoro	  pro	  celé	  Čechy.	  V	  
Plzeňském	  kraji	  pak	  od	  půlnoci	  platí	  
extrémní	  stupeň	  nebezpečí,	  hlavně	  kvůli	  
Otavě	  na	  Klatovsku.	  

ODBORNÍCI	  PRO	  POČASÍ	  OZNAMOVAT	  
VAROVÁNÍ	  POZOR	  RIZIKO	  POVODEŇ,	  PLATIT	  ČR	  
CELÁ	  -‐	  SNÍH	  TÁT,	  PRŠÍ	  V	  NOC,	  MOCT	  STÁT	  SE	  
ŘEKY	  TAM	  TAM	  ZVEDNOUT,	  OBLAST	  KRAJ	  
PLZEŇSKÝ	  RIZIKO	  VELKÉ	  POVODEŇ	  OD	  ŘEKA	  
OTAVA	  OBLAST	  KLATOVY.	  

15/124	   Týmy,	  které	  pátrají	  po	  letounu	  společnosti	  
Air	  Asia,	  zachytily	  signály	  -‐	  mohou	  pocházet	  
z	  černé	  skříňky.	  Letadlo	  se	  zřítilo	  28.	  
prosince	  cestou	  z	  indonéského	  města	  
Surabaya	  -‐	  se	  sto	  šedesáti	  dvěma	  lidmi	  na	  
palubě.	  Týmům	  se	  podařilo	  vyzvednout	  41	  
těl	  obětí	  -‐	  většinou	  indonéských	  pasažérů	  a	  
členů	  posádky.	  Předpokládá	  se,	  že	  mnoho	  
dalších	  je	  stále	  připoutáno	  k	  sedadlům	  v	  
trupu	  stroje.	  

BYLO	  PŘEDEM	  28.PROSINEC	  LETADLO	  	  JEHO	  
AIR	  ASIA	  OD	  MĚSTO	  SURABAYA	  JEHO	  
INDONÉSIE	  VTOM	  162	  LIDÉ	  -‐	  LET-‐	  BUM,	  TÝMY	  
VTOM	  HLEDAT	  LETADLO,	  ZJISTIT	  SIGNÁL	  OD	  
LETADLO	  	  -‐	  ASI	  OD	  ČERNÁ	  SKŘÍŇKA.	  
ZACHRANÁŘI	  POVÉST	  SE	  "ULOVIT"	  CELKEM	  41	  
TĚLA	  MRTVÍ,	  VĚTŠINOU	  OSOBY	  OD	  INDONÉSIE	  
A	  PRACOVNÍCI	  JEHO	  LETADLO,	  OSTATNÍ	  ZATÍM	  
NENAJÍT	  DŮVOD	  ASI	  "NECHAT"	  	  OD	  PAS-‐
PŘIPOUTANÍ.	  

15/125	   Mezi	  americkým	  Kongresem	  a	  prezidentem	  
Barackem	  Obamou	  se	  rozhořel	  první	  vážný	  
spor.	  Republikáni,	  kteří	  mají	  v	  Kongresu	  
většinu,	  totiž	  prosazují	  výstavbu	  ropovodu	  -‐	  
má	  spojit	  USA	  s	  Kanadou.	  Demokratický	  
prezident	  je	  ale	  proti.	  Spor	  se	  mezi	  nimi	  
otevřel	  i	  tím,	  že	  zákonodárci	  schválili	  
opatření,	  kterým	  jdou	  proti	  Obamově	  
zdravotní	  reformě.	  Dlouhodobě	  ji	  kritizují	  a	  
nyní	  omezili	  nároky	  na	  pojištění.	  

AMERIKA	  JEHO	  KONGRES	  +	  JEHO	  PREZIDENT	  
OBAMA	  UŽ	  PRVNÍ	  SPOLU	  SPOR,	  KONGRES	  VÍC	  
ŘÍDIT	  OD	  REPUBLIKÁNI	  -‐	  CHTÍT	  USA	  -‐	  KANADA	  
STAVBA	  ROPOVOD,	  ALE	  PREZIDENT	  TJ.	  OD	  
DEMOKRACIE	  PROTI,	  SPOR	  "VÍC	  VÍC"	  TAK	  
KONGRES	  KOMU	  OBAMA	  JEHO	  ZDRAVOTNÍ	  
REFORMA	  PROTI,	  NESOUHLASIT	  -‐	  UŽ	  DLOUHO	  
VĚC	  REFORMA	  KRITIKA,	  NÁROKY	  "DÁT"	  
POJIŠTĚNÍ	  OMEZENÍ	  -‐	  PROTI,	  SPOR.	  

15/126	   Komunistický	  režim	  na	  Kubě	  v	  posledních	  
dvou	  dnech	  propustil	  36	  aktivistů.	  Oznámilo	  
to	  opoziční	  hnutí	  Unie	  kubánských	  patriotů.	  
Jde	  o	  součást	  dohody	  mezi	  Spojenými	  státy	  
a	  Kubou	  o	  zlepšení	  společných	  vztahů,	  
kterou	  obě	  země	  oznámily	  minulý	  měsíc.	  
Většina	  propuštěných	  se	  ale	  musí	  
pravidelně	  hlásit	  úřadům.	  

KUBA	  SPOLU	  AMERIKA	  MĚSÍC	  PŘED	  SPOLU	  
DOHODA	  -‐	  CHTÍT	  SPOLU	  VZTAH	  ZLEPŠIT,	  TEĎ	  
HNUTÍ	  JEHO	  OPOZICE	  UNIE	  KUBANSKÝ	  PATRIOT	  
OZNÁMIT,	  VČERA	  ,	  PŘEDEVČÍREM	  KUBA	  
TJ.KOMUNISTÉ	  BYLO	  KOMU	  36	  LIDÉ	  TJ.OSOBY	  
"PROTEST"	  KOMUNISMUS	  -‐	  PROPUSTIT	  DOMŮ,	  
ALE	  VĚTŠINOU	  ONI	  MUSET	  TAM	  ÚŘADY	  BĚHEM	  
"PRAVIDELNĚ"	  HLÁSIT.	  

15/127	   Proruští	  separatisté	  i	  Kyjev	  hlásí	  výrazné	  
vyhrocení	  bojů	  v	  Doněcké	  a	  Luhanské	  
oblasti.	  Dnes	  v	  noci	  ukrajinská	  armáda	  
zaznamenala	  34	  střetů.	  Pod	  palbou	  se	  v	  
Doněcku	  ocitlo	  několik	  obytných	  čtvrtí,	  
letiště,	  ale	  i	  vesnice	  v	  okolí.	  Střelba	  ustala	  až	  
k	  ránu.	  Podle	  Kyjeva	  zesílení	  bojů	  souvisí	  s	  
ruským	  konvojem.	  120	  nákladních	  aut	  v	  
minulých	  dnech	  na	  východ	  země	  dovezlo	  
nejen	  humanitární	  pomoc,	  ale	  prý	  i	  
vojenskou	  techniku	  a	  výzbroj	  pro	  povstalce.	  

UKRAJINA	  OBLAST	  VÝCHOD	  MÍSTO	  
DONECK(MED)	  +	  LUHANSK	  A	  OKOLÍ	  POVSTALCI	  
SPOLU	  UKRAJINA	  BYLO	  ZPÁTKY	  "VÁLKA"VČERA	  
V	  NOC	  	  -‐	  DNES	  ARMÁDA	  JEHO	  UKRAJINA	  
POVÍDAt	  -‐	  BYLO	  CELKEM	  34	  X	  ÚTOK	  VÁLKA.	  
MÍSTO	  DONĚCK	  BYLO	  BOJ	  MÍSTO	  NĚKOLIK	  
ČTVRŤ	  VTOM	  MÍT	  LIDÉ,	  LETIŠTĚ	  TAKÉ	  VESNICE	  
TAM	  TAM.	  BOJE	  "PŘESTAT"	  KLID	  AŽ	  BRZY	  
RÁNO.	  UKRAJINA	  POVÍDAT-‐	  VÍC	  VÁLKA	  DÍKY	  OD	  
RUSKO	  BYLO	  NÁKLADNÍ	  AUTA	  CELKEM	  120	  
"KONVOJ"	  SEM	  DOVOZ	  POMOC	  
HUMANITARNÍ,ALE	  TAKÉ	  MATERIÁL	  A	  ZBRANĚ	  
PRO	  POVSTALEC.	  



 

 

16/128	   Policie	  obklíčila	  dvojici	  mužů	  podezřelých	  ze	  
včerejších	  útoků	  na	  redakci	  satirického	  
týdeníku	  Charlie	  Hebdo.	  Stovky	  policistů	  jim	  
uzavřely	  přístupové	  cesty	  ve	  vesnici	  na	  
severu	  Francie	  poté,	  co	  opustili	  auto,	  v	  
kterém	  prchali.	  Do	  uzávěrky	  dnešního	  
vydání	  nebyly	  známy	  další	  informace.	  Na	  
místo	  policie	  vyslala	  vrtulníky	  a	  podle	  médií	  
i	  zásahové	  jednotky.	  Během	  noční	  razie	  
zatkli	  vyšetřovatelé	  sedm	  lidí	  -‐	  mezi	  nimi	  i	  
sestru	  a	  švagra	  hledaných	  bratrů	  a	  
manželku	  jednoho	  z	  nich.	  Třetí	  údajný	  
pachatel	  se	  během	  noci	  sám	  přihlásil	  na	  
policii.	  

FRANCIE	  VČERA	  BYLO	  STÁT	  SE	  ÚTOK	  UVNITŘ	  
BUDOVA	  ČASOPIS	  TYP	  "HUMOR"	  
TÝDENÍK	  	  CHARLIE	  HEBDO,	  UDĚLAT	  ASI	  3	  
OSOBY,	  JEDEN	  UŽ	  VČERA	  V	  NOC	  SÁM	  DO	  
POLICIE,	  ZBYTEK	  2UTĚK.	  POLICISTÉ	  NAJÍT	  AUTO,	  
VTOM	  BYLO	  2	  UTĚK	  -‐	  TJ.VESNICE	  OBLAST	  SEVER	  
FRANCIE	  -‐	  HNED	  PŘES	  200	  POLICSTÉ	  "BLOK"	  
OKOLO,	  TAM	  VRTULNÍKY,	  AUTA,	  POLICISTÉ	  
PROFESIONÁLOVÉ.	  TAKÉ	  VČERA	  V	  NOC	  
POLICISTÉ	  ZATKNOUT	  CELKEM	  7	  LIDÉ	  TJ.	  2	  
MUŽI	  JEJICH	  SESTRA,	  ŠVAGR,	  TAKÉ	  JEDEN	  -‐	  
JEHO	  MANŽELKA,A	  OSTATNÍ.	  INFORMACE	  
"PŘEDAT"	  POSLEDNÍ	  ODPOLEDNE.	  

16/129	   Oběti	  atentátu	  v	  poledne	  uctila	  Francie	  
minutou	  ticha.	  Vlajky	  na	  státních	  budovách	  
jsou	  stažené	  na	  půl	  žerdi.	  Třídenní	  státní	  
smutek	  vyhlásil	  prezident	  Hollande	  už	  včera.	  
Ministerstvo	  vnitra	  přeložilo	  na	  neděli	  
pochod	  republiky	  svolaný	  jako	  solidární	  
akce	  za	  mrtvé	  -‐	  chce	  zajistit	  větší	  
bezpečnost	  jeho	  účastníků.	  

FRANCIE	  CELÁ	  DNESKA	  POLEDNE	  MINUTA	  
TICHO	  "UCTÍT"	  KOMU	  MRTVÍ..	  BUDOVY	  JEHO	  
STÁT	  MÍT	  VLAJKY	  "PŮL"	  .	  UŽ	  VČERA	  PREZIDENT	  
HOLLAND	  VYHLÁSIT	  STÁTNÍ	  SMUTEK	  3DNY.	  
MINISTERSTVO	  VNITRO	  DŮVOD	  STÁTNÍ	  
SMUTEK	  POCHOD	  TJ.VZPOMÍNKA	  ÚCTA	  KOMU	  
MRTVÍ	  	  PŘELOŽIT	  NEDĚLE	  -‐	  DNES,	  ZÍTRA,	  
POZÍTŘÍ	  NEHODIT	  SE	  -‐	  NEDĚLE,	  CHTÍT	  TAKÉ	  TEN	  
POCHOD	  MÍT	  BEZPEČÍ.	  

16/130	   Dánské	  noviny	  Berlingske	  otiskly	  v	  rámci	  
informování	  o	  včerejším	  útoku	  karikatury	  z	  
časopisu	  Charlie	  Hebdo.	  Podle	  
šéfredaktorky	  nejde	  o	  provokaci	  -‐	  čtenářům	  
prý	  chtěli	  ukázat	  dokumenty,	  které	  k	  
vraždám	  v	  Paříži	  vedly.	  Střelba	  na	  
francouzské	  kolegy	  šokovala	  i	  Kurta	  
Westergaarda,	  dánského	  malíře,	  který	  jako	  
první	  zveřejnil	  kontroverzní	  karikatury	  
proroka	  Mohammeda.	  	  

	  
DÁNSKO	  JEHO	  NOVINY	  JMÉNO	  BERLINGSKE	  
UVÉST	  MALOVAT	  "VTIP"OBSAH	  ÚTOK	  VČERA	  
MÍSTO	  FRANCIE	  UVNITŘ	  REDAKCE	  CHARLIE	  
HEBDO,	  SÉFREDAKTORKA	  POVÍDAT	  TO	  NEBÝT	  
PROVOKACE,	  JEN	  UPOZORNIT	  INFORMACE,	  
CHTÍT	  KOMU	  LIDÉ	  UKÁZAT	  JAK	  BYLO	  MÍSTO	  
PAŘÍŽ	  ÚTOK	  "STŘÍLEČKY"MALOVAT	  "VTIP".	  
MALÍŘ	  OD	  DÁNSKO	  KURT	  WESTERGAARD	  
VTOM	  ON	  PRVNÍ	  MALOVAT	  "VTIP"	  OSOBA	  
MOHAMED,	  POTOM	  FRANCIE	  "OPISOVAT"	  	  -‐	  
ON	  ŠOK,	  STÁT	  SE	  TAM	  FRANCIE	  ZABITÍ.	  

16/131	   Den	  po	  útoku	  na	  redakci	  satirického	  
týdeníku	  Charlie	  Hebdo	  došlo	  dnes	  ráno	  k	  
ozbrojenému	  střetu	  v	  Montrouge	  na	  
jihovýchodním	  okraji	  Paříže.	  Jeden	  muž,	  
podle	  francouzských	  serverů	  afrického	  
původu,	  zaútočil	  automatickou	  zbraní	  na	  
strážníky	  a	  zabil	  jednu	  policistku.	  
Vyšetřovatelé	  ale	  neobjevili	  souvislost	  se	  
včerejší	  střelbou	  v	  redakci	  Charlie	  Hebdo	  -‐	  
podobně	  jako	  v	  případě	  exploze	  před	  
restaurací	  poblíž	  mešity	  v	  Lyonu.	  Ranní	  
výbuch	  nikoho	  nezranil.	  

VČERA	  BYLO	  STÁT	  SE	  PAŘÍŽ	  UVNITŘ	  BUDOVA	  
JEHO	  ČASOPIS	  PRO	  "VTIP"	  TÝDENÍK	  CHARLIE	  
HEBDO	  -‐	  ÚTOK,	  DNES	  RÁNO	  ZNOVU	  STÁT	  SE	  
STŘÍLENÍ	  TJ.	  PAŘÍŽ	  OBLAST	  JIHOVÝCHOD	  OKRAJ.	  
INTERNET	  JEHO	  FRANCIE	  UVÉST	  MUŽ	  PŮVOD	  
AFRIKA	  KOMU	  POLICISTÉ	  PISTOLE	  TYP	  
AUTOMATICKÝ	  STŘÍLET,	  JEDNA	  POLICISTKA	  
ZEMŘÍT.	  POLICIE	  POVÍDAT	  -‐	  DNES	  STŘÍLENÍ	  
SOUVISLOST	  VČERA	  ÚTOK	  NEBÝT,	  TAKÉ	  MĚSTO	  
LYON	  (LENKA	  W.)	  KOSTEL	  TYP	  MUSLIM	  BLÍZKO	  
RESTAURACE	  TAM	  RÁNO	  BYLO	  VÝBUCH,	  
ZRANĚNÍ	  NULA,	  SOUVISLOST	  TAKÉ	  NE.	  



 

 

16/132	   Klienti	  zkrachovalé	  firmy	  H-‐system	  -‐	  kteří	  si	  
dostavěli	  za	  vlastní	  peníze	  byty	  v	  
Horoměřicích	  u	  Prahy	  -‐	  se	  z	  nich	  nemusí	  
vystěhovat.	  Nepravomocně	  tak	  rozhodl	  
pražský	  městský	  soud.	  Vyklizení	  bytů,	  které	  
by	  zasáhlo	  56	  rodin,	  požadoval	  správce	  
konkurzní	  podstaty	  Josef	  Monsport.	  
Nemovitosti	  chtěl	  prodat	  a	  částku	  rozdělit	  
mezi	  všechny	  podvedené	  klienty.	  

PRAHA	  JEHO	  MĚSTSKÝ	  SOUD	  BYLO	  ŘEŠENÍ	  VĚC	  
LIDÉ	  BYLO	  OBJEDNAT	  FIRMA	  H-‐SYSTÉM	  MÍSTO	  
HOROMĚŘICE	  PRAHA	  KOUSEK	  STAVĚT	  DŮM,	  
ONI	  KRACH	  -‐	  TAK	  NAKONEC	  SAMI	  PENÍZE	  
VLOŽIT	  STAVĚT	  DOMY	  DOKONČIT.	  SPRÁVCE	  ON	  
ŘÍKAT	  -‐	  BANKROT,	  VYHLAŠOVAT	  KDO	  BANKROT	  
PŘEVZÍT	  –	  ŽÁDAT	  KOMU	  56	  RODINA	  BYT	  PRYČ,	  
ON	  CHTÍT	  POZEMEK	  PRODAT	  -‐	  PENÍZE	  
ROZDĚLIT	  VYPLATIT	  KOMU	  LIDÉ	  -‐	  VTOM	  
"VÝDEJ"	  KVŮLI	  KRACH.	  SOUD	  DNESKA	  
ROZHODNOUT-‐	  LIDÉ	  STĚHOVAT	  NEMUSET,	  
ZŮSTAT	  -‐	  ALE	  ZATÍM	  "NAPEVNO"	  ROZHODNUTÍ	  
JEŠTĚ-‐NE.	  

16/133	   Organizace	  Vraťte	  nám	  stát!	  a	  Veřejnost	  
proti	  korupci	  oslovily	  prezidenta	  Miloše	  
Zemana	  s	  výzvou,	  aby	  odvolal	  Vratislava	  
Mynáře	  z	  funkce	  hradního	  kancléře.	  
Důvodem	  je	  koupě	  vily	  v	  pražských	  
Strašnicích,	  kterou	  kancléř	  získal	  za	  5,5	  
milionu	  korun.	  Některé	  odhady	  považují	  
cenu	  za	  podhodnocenou.	  Podle	  vyjádření	  
hradního	  mluvčího	  Jiřího	  Ovčáčka	  se	  Zeman	  
k	  záležitosti	  vyjádří	  "v	  pravý	  čas".	  Premiér	  
Bohuslav	  Sobotka	  uvedl,	  že	  Mynářova	  kauza	  
poškozuje	  úřad	  hlavy	  státu.	  

ORGANIZACE	  2	  TJ.VRÁTIT	  NÁM	  STÁT!	  A	  
VEŘEJNOST	  PROTI	  KORUPCE	  KOMU	  PREZIDENT	  
NÁŠ	  "OZNÁMIT"	  TY	  KOMU	  TVŮJ	  SEKRETÁŘ	  
MYNÁŘ	  PRÁCE	  VYHODIT,	  DŮVOD	  ON	  KOUPIT	  
VILA	  MÍSTO	  PRAHA	  STRAŠNICE,	  KOUPIT	  CENA	  5	  
A	  PŮL	  MILION	  KORUN.	  NĚKTERÝ	  ODBORNÍCI	  
ODHAD	  CENA	  OPRAVDU	  "POD",	  MÁ-‐BÝT	  CENA	  
VÍC.	  MLUVČÍ	  JEHO	  PREZIDENT	  OVČÁČEK	  
POVÍDAT,	  NÁŠ	  PREZIDENT	  AŽ	  VHODNÁ	  DOBA	  
OZNÁMIT.	  PŘEDSEDA	  VLÁDA	  SOBOTKA	  
POVÍDAT	  -‐	  LEPŠÍ	  ZEMAN	  HNED	  VYŘEŠIT	  VĚC	  
KAUZA	  MYNÁŘ,	  POTOM	  POVĚST	  KOMU	  
PREZIDENT	  ŠPATNÁ,	  LEPŠÍ	  HNED.	  

16/134	   Milionovou	  kaucí	  podmínil	  soud	  propuštění	  
z	  vazby	  u	  dvou	  členů	  takzvané	  lihové	  mafie	  -‐	  
Ivana	  Kováříka	  a	  Radka	  Menšíka.	  Údajnému	  
šéfovi	  skupiny	  Radkovi	  Březinovi	  naopak	  
soudce	  potvrdil	  přísnější	  typ	  vazby	  -‐	  a	  to	  
kvůli	  hrozbě	  z	  možného	  útěku	  nebo	  
ovlivňování	  svědků.	  Sedmičlenná	  skupina	  
měla	  stát	  připravit	  na	  daních	  o	  rekordních	  
6,7	  miliardy	  korun.	  

SOUD	  ŘEŠENÍ	  VĚC	  KAUZA	  MAFIE	  ALKOHOL,	  
TJ.ŠÉF	  RADEK	  BŘEZINA	  A	  DALŠÍ	  6	  OSOBY,	  KVŮLI	  
NIM	  STÁT	  "VÝDEJ"	  VYSOKO	  6,7	  MILIARD	  
KORUN,	  SOUD	  POVÍDAT	  KOMU	  2	  TJ.MENŠÍK	  A	  
KOVÁŘÍK	  VAZBA	  MOCT	  PROPUSTIT,	  ALE	  
PODMÍNKA	  KAUCE	  MILION	  KORUN,	  ALE	  KOMU	  
BŘEZINA	  DÁT	  VAZBA	  VÍC	  PŘÍSNĚJŠÍ	  -‐	  DŮVOD	  
OBAVA	  ON	  MOCT	  UTÉCT	  NEBO	  KOMU	  SVĚDCI	  
PŘEMLUVIT,	  BLOK.	  

16/135	   Na	  východ	  Ukrajiny	  dorazil	  už	  jedenáctý	  
humanitární	  konvoj	  z	  Ruska.	  Nákladní	  vozy	  
obyvatelům	  Doněcku	  a	  Luhansku	  dovezly	  
1400	  tun	  zásob	  –	  hlavně	  potravin,	  léků	  a	  
teplého	  oblečení.	  Ukrajinská	  vláda	  ale	  s	  
vysíláním	  ruské	  pomoci	  nesouhlasí.	  Podle	  ní	  
tak	  Moskva	  zásobuje	  hlavně	  proruské	  
separatisty	  zbraněmi	  a	  municí.	  

AUTA	  NÁKLADNÍ	  OD	  RUSKO	  "PŘÍLIV"	  DO	  
UKRAJINA	  OBLAST	  VÝCHOD	  UŽ	  TEĎ	  CELKEM	  
11X	  	  ZASEBOU,	  AUTA	  DO	  DONĚCK	  +	  LUHANSK	  
CELKEM	  1400	  TUN	  ZÁSOBY	  -‐	  HLAVNĚ	  JÍDLO,	  
LÉKY	  TAKÉ	  OBLEČENÍ	  TEPLÉ.	  ALE	  UKRAJINA	  
JEHO	  VLÁDA	  DOVOZ	  NELÍBIT	  SE,	  NESOUHLASIT,	  
DOVOZ	  POTRAVINY	  APOD	  NENÍ,	  ALE	  ZBRANĚ,	  
VÝBUŠNINY	  PRO	  POVSTALCI.	  

16/136	   O	  situaci	  na	  východě	  Ukrajiny	  a	  vztazích	  
Ruska	  s	  Evropskou	  unií	  jednala	  v	  Berlíně	  
kancléřka	  Merkelová	  s	  ukrajinským	  
premiérem	  Jaceňukem.	  Ten	  upozornil	  na	  to,	  
že	  k	  dosažení	  úplného	  míru	  na	  východě	  
země	  je	  nutné	  dodržovat	  Minskou	  dohodu.	  
Merkelová	  zase	  slíbila	  Ukrajině	  podporu.	  	  

NĚMECKO	  BERLÍN	  TAM	  PŘEDSEDA	  VLÁDA	  
MERKELOVÁ	  +	  PŘEDSEDA	  VLÁDA	  JEHO	  
UKRAJINA	  JACENUK	  SPOLU	  JEDNÁNÍ	  VĚC	  
SITUACE	  TAM	  UKRAJINA	  OBLAST	  VÝCHOD.	  ON	  
JI	  UPOZORNIT,	  V	  PŘÍPADĚ	  CHTÍT	  MÍR	  -‐	  MUSET	  
DODRŽET	  DOHODA	  JMÉNO	  MINSKA,	  
MERKELOVÁ	  MU	  SLÍBIT	  -‐	  BUDE	  UKRAJINĚ	  
PODPOROVAT	  



 

 

16/137	   Polská	  vláda	  nesouhlasí	  se	  vzpomínkovými	  
akcemi	  k	  70.	  výročí	  osvobození	  Osvětimi,	  
které	  v	  Praze	  chystá	  Evropský	  židovský	  
kongres.	  S	  odvoláním	  na	  polské	  vládní	  
zdroje	  o	  tom	  informuje	  deník	  Gazeta	  
Wyborcza,	  podle	  něhož	  premiérka	  Ewa	  
Kopaczová	  svou	  nevoli	  vyjádřila	  i	  v	  
telefonátu	  s	  českým	  protějškem	  
Bohuslavem	  Sobotkou.	  Ten	  ale	  takový	  
telefonát	  odmítá.	  

POLSKO	  JEHO	  NOVINY	  GAZETA	  
WYBORCZA	  	  UVÉST	  OD	  VLÁDA	  JEHO	  POLSKO	  -‐	  
PŘEDSEDA	  VLÁDA	  PANÍ	  KOPACZOVÁ	  BYLO	  
TELEFON	  VOLAT	  KOMU	  NÁŠ	  SOBOTKA	  
OZNÁMIT	  ONI	  NESOUHLASIT	  VĚC	  BUDE	  
"BĚHEM"	  MÍSTO	  PRAHA	  EVROPSKÝ	  KONGRES	  
JEHO	  ŽIDÉ	  NAŠE	  VLÁDA	  CHTÍT	  VTOM	  AKCE	  
VZPOMÍNKA	  BYLO	  70LET	  PŘED	  STÁT	  SE	  MÍSTO	  
POLSKO	  KONCENTRAČNÍ	  TÁBOR	  OSVĚTIM	  
OSVOBODIT.	  ALE	  SOBOTKA	  POPÍRAT	  TELEFON-‐
MI	  NEBYLO.	  

17/138	   Novým	  náčelníkem	  Generálního	  štábu	  
armády	  se	  zřejmě	  stane	  Josef	  Bečvář.	  Jeho	  
nominaci	  schválila	  vláda.	  Jmenovat	  ho	  ale	  
ještě	  musí	  prezident	  Miloš	  Zeman.	  Podle	  
ministra	  obrany	  Martina	  Stropnického	  se	  na	  
jeho	  jméně	  s	  hlavou	  státu	  shodli,	  o	  termínu	  
jeho	  jmenování	  ale	  ještě	  jasno	  není.	  *	  
Bývalý	  náčelník	  Petr	  Pavel	  teď	  zamíří	  do	  čela	  
Vojenského	  výboru	  NATO	  -‐	  tedy	  na	  post	  
druhého	  muže	  Severoatlantické	  aliance.	  	  

GENERÁLNÍ	  ŠTÁB	  JEHO	  ARMÁDA	  NÁČELNÍK	  
BYLO	  PETR	  PAVEL,	  TEĎ	  HOP	  VOJENSKÝ	  VÝBOR	  
JEHO	  NATO,	  TJ.PŘEDSEDA,JEHO	  NATO	  ON	  
DRUHÝ	  DŮLEŽITÝ	  	  -‐	  TAM	  PRÁZDNÝ	  BYLO	  
NOMINACE,	  ASI	  BUDE	  ON	  JOSEF	  BEČVÁŘ.	  
VLÁDA	  BYLO	  SOUHLAS,	  TEĎ	  HOP	  PREZIDENT	  
ZEMAN,	  MINISTR	  OBRANY	  STROPNICKÝ	  
POVÍDAT	  PREZIDENT	  TAKÉ	  SOUHLASIT,ALE	  
TERMÍN	  KDY	  BUDE	  JMENOVÁNÍ	  	  JEŠTĚ-‐NE	  
NEVĚDĚT.	  

17/139	   Roman	  Janoušek	  chce	  ze	  zdravotních	  
důvodů	  z	  brněnského	  vězení	  -‐	  krátce	  po	  
nástupu	  požádal	  o	  přerušení	  trestu.	  
Podnikatel	  je	  za	  mřížemi	  od	  listopadu	  -‐	  má	  
tam	  strávit	  4,5	  roku	  za	  to,	  že	  v	  opilosti	  srazil	  
vozem	  ženu	  a	  ujel.	  *	  Janoušek	  začátkem	  
roku	  2013	  podstoupil	  operaci	  hlavy	  -‐	  podle	  
jeho	  obhájce	  mu	  právě	  zdravotní	  
komplikace	  brání	  v	  bezpečném	  pobytu	  ve	  
vězení.	  O	  žádosti	  rozhodne	  tamní	  krajský	  
soud.	  	  

LOBISTA	  JANOUŠEK	  MÍT	  VĚZENÍ	  MÍSTO	  BRNO,	  
BYLO	  PŘEDTÍM	  LISTOPAD	  TAM	  NÁSTUP	  DŮVOD	  
ON	  BYLO	  ŘÍDIT	  OPILÝ,	  ŽENA	  NARAZIT,	  
"VYKAŠLAT	  SE"	  UJET,	  MÁ-‐BÝT	  NECHAT	  TAM	  
CELKEM	  4,5	  LET.ALE	  TEĎ	  ŽÁDAT	  VĚZENÍ	  TREST	  
PŘERUŠENÍ,	  DŮVOD	  JEHO	  ZDRAVOTNÍ,	  BYLO	  
ROK	  2013	  OPERACE	  HLAVA	  TAM	  VĚZENÍ	  HORŠÍ,	  
PROBLÉM.	  UVIDĚT	  KRAJSKÝ	  SOUD	  MÍSTO	  BRNO	  
SOUHLASIT	  ANO/NE,	  UVIDĚT	  

17/140	   Advokát	  Vít	  Široký	  odmítá,	  že	  by	  vilu	  v	  
pražských	  Strašnicích	  prodal	  kancléři	  
Vratislavu	  Mynářovi	  pod	  cenou.	  Za	  dům	  s	  
šesti-‐set	  metrovým	  pozemkem	  od	  něj	  dostal	  
5,5	  milionu.	  Podle	  realitních	  makléřů	  je	  ale	  
taková	  cena	  dvakrát	  nižší,	  než	  je	  v	  místě	  u	  
podobné	  nemovitosti	  obvyklé.	  Setkání	  s	  
kancléřem	  podle	  slov	  Širokého	  vyjednal	  
zprostředkovatel.	  Jeho	  jméno	  říct	  nechtěl.	  

ADVOKÁT	  VÍT	  ŠIROKÝ	  VĚC	  VILA	  MÍSTO	  PRAHA	  
STRAŠNICE	  KOMU	  SEKRETÁŘ	  JEHO	  PREZIDENT	  
MYNÁŘ	  DŮM	  +	  600M2	  POZEMEK	  PRODAL	  
CENA	  5,5	  MILION	  KORUN,	  POVÍDAT	  TO	  CENA	  
LEVNÉ	  -‐	  NEBÝT	  PRAVDA,	  ALE	  OSOBY	  KDO	  
PRÁCE	  PRODÁVAT	  POZEMEK,	  BYTY	  POVÍDAT	  
TAM	  OBLAST	  CENA	  "VIDĚT"	  DVOJNÁSOBNĚ	  
NAVÍC	  TJ.PŘES	  10	  MILION.	  BYLO	  MYNÁŘ	  SPOLU	  
ŠIROKÉ	  SETKÁNÍ	  DÍKY	  "JEDNÁNÍ"	  	  "-‐ŘÍCT-‐ŘÍCT"	  
ALE	  OSOBA	  JEHO	  JMÉNO	  NEPOVĚDĚT,	  MLČET	  



 

 

17/141	   Dvanáct	  mrtvých	  a	  nejméně	  deset	  
zraněných	  si	  vyžádala	  střelba	  v	  pařížském	  
sídle	  satirického	  týdeníku	  Charlie	  Hebdo.	  
Pět	  lidí	  je	  v	  kritickém	  stavu.Mezi	  mrtvými	  
jsou	  i	  dva	  policisté.	  Francouzský	  prezident	  
Francois	  Hollande	  označil	  útok	  za	  barbarský	  
teroristický	  čin.	  Podobně	  ho	  odsoudili	  i	  
světoví	  státníci.	  *	  Podle	  svědků	  útočili	  
nejmíň	  dva	  střelci.	  Bezpečnostní	  služby	  už	  
po	  nich	  pátrají.	  *	  Týdeník	  v	  roce	  2011	  
zesměšňoval	  muslimy	  a	  zveřejnil	  karikatury	  
proroka	  Mohameda.	  

FRANCIE	  PAŘÍŽ	  DNESKA	  STÁT	  SE	  UVNITŘ	  
BUDOVA	  JEHO	  ČASOPIS	  TYP	  TÝDENÍK	  "HUMOR"	  
JMÉNO	  CHARLIE	  HEBDO	  -‐	  STŘÍLEČKY,	  ZATÍM	  
MRTVÝ	  12	  VTOM	  2	  POLICISTÉ	  A	  PŘES	  10	  
ZRANĚNÍ	  VTOM	  PĚT	  VÁŽNÉ.	  PREZIDENT	  JEHO	  
FRANCIE	  HOLLANDE	  POVÍDAT	  TEN	  ÚTOK	  FAKT	  
SUROVÝ	  TERORISTICKÝ	  KATASTROFA,	  TAKÉ	  
OSTATNÍ	  SVĚTOVÍ	  PREZIDENTI	  POVÍDAT	  
HRŮZA.	  SVĚDCI	  POVÍDAT	  -‐	  OSOBY	  STŘELCI	  
URČITĚ	  2,	  MOCT	  VÍC.	  POLICIE	  UŽ	  HLEDAT	  
DAREBÁCI	  TERORISTÉ.	  TEN	  ČASOPIS	  BYLO	  ROK	  
2011	  "HUMOR"	  KRESLIT	  KOMU	  MUSLIMOVÉ	  
TAKÉ	  KOMU	  JEHO	  MOHAMED	  MALOVAT	  
OBLIČEJ	  "HUMOR"	  PŘIDAT.	  

17/142	   Nejméně	  třicet	  jedna	  mrtvých	  a	  víc	  než	  70	  
zraněných	  si	  vyžádal	  teroristický	  útok	  v	  
hlavním	  městě	  Jemenu	  -‐	  Saná.	  Před	  tamní	  
policejní	  akademií	  explodovalo	  auto	  
naložené	  trhavinami.	  Většina	  obětí	  jsou	  
studenti.	  Exploze	  byla	  tak	  silná,	  že	  byla	  
podle	  svědků	  slyšet	  po	  celém	  městě.	  
Oficiálně	  se	  k	  útoku	  zatím	  nikdo	  nepřihlásil.	  	  

STÁT	  JEMEN	  HLAVNÍ	  MĚSTO	  SANÁ	  BYLO	  ÚTOK	  
TERORISTICKÝ,	  MRTVÝ	  OSOB	  31	  VÍC,	  PŘES	  70	  
ZRANĚNÍ	  .	  BUDOVA	  POLICEJNÍ	  AKADEMIE	  PŘED	  
-‐	  AUTO	  "V"	  VÝBUŠNINY,	  BUM.	  OSOBY	  MRTVÝ	  
VÍC	  STUDENTI.	  VÝBUCH	  BYLO	  HRUBĚ	  SILNÝ	  -‐	  
SVĚDCI	  POVÍDAT	  MĚSTO	  CELÉ	  BYLO	  SLYŠET.	  
PŘIHLÁSIT	  BYLO	  UDĚLAT	  KDO	  -‐	  ZATÍM	  NIC.	  

17/143	   Ocasní	  část	  letadla	  AirAsia	  našli	  záchranáři	  
na	  dně	  Jávského	  moře.	  Stroj	  se	  zřítil	  před	  
necelými	  dvěma	  týdny	  se	  162	  lidmi	  na	  
palubě.	  Záchranáři	  zatím	  vytáhli	  z	  moře	  čtyři	  
desítky	  těl.	  Příčinu	  nehody	  by	  měly	  odhalit	  
černé	  skříňky	  -‐	  ty	  jsou	  podle	  šéfa	  pátracího	  
týmu	  právě	  v	  nalezené	  části	  letadla.	  Jednou	  
z	  možných	  příčin	  je	  zamrznutí	  motorů	  -‐	  stroj	  
totiž	  letěl	  ve	  výšce,	  kde	  bylo	  tou	  dobou	  až	  
mínus	  90	  stupňů	  celsia.	  

14	  DNÍ	  PŘED	  BYLO	  STALO	  LETADLO	  	  JEHO	  AIR	  
ASIA	  VTOM	  ÚČAST	  162	  LIDÉ	  "BUM"	  ,	  
ZACHRANÁŘI	  TAM	  "DNO"	  JAVSKÉ	  MOŘE	  
LETADLO	  "OCAS	  NECHAT"	  NAJÍT	  VTOM	  MÍT	  
ČERNÁ	  SKŘÍŇKA.	  ZACHRANÁŘI	  UŽ	  ZATÍM	  
"LOVIT"	  KOLEM	  40	  TĚLA	  MRTVÝ.	  TÝM	  PATRACÍ	  
JEHO	  ŠÉF	  POVÍDAT	  "BUM"	  ODKUD	  -‐	  MOCI	  
1.MOTOR	  MRÁZ,	  BYLO	  LETADLO	  VÝŠKA	  VTOM	  
TEPLOTA	  TAM	  MINUS	  90	  MRÁZ,	  NEBO	  TO	  TO	  
TO,	  ČERNÁ	  SKŘÍŇKA	  "MI	  "	  POVĚDĚT.	  

17/144	   Situace	  na	  východě	  Ukrajiny	  se	  opět	  
zhoršuje.	  Příměří	  prý	  porušují	  obě	  strany	  -‐	  
tvrdí	  to	  Organizace	  pro	  bezpečnost	  a	  
spolupráci	  v	  Evropě	  ((OBSE))	  .	  Její	  
pozorovatelé	  zaznamenali	  z	  neděle	  na	  
pondělí	  na	  sedmdesát	  porušení	  klidu	  zbraní.	  
Ten	  ukrajinská	  vláda	  se	  separatisty	  
dojednala	  9.	  prosince.	  

UKRAJINA	  JEHO	  VLÁDA	  BYLO	  SPOLU	  POVSTALCI	  
PŘEDEM	  9.PROSINEC	  DOHODA	  -‐	  TAM	  OBLAST	  
VÝCHOD	  ZATÍM	  MÍR	  -‐	  BĚHEM.	  TEĎ	  O-‐B-‐S-‐E	  
TJ.ORGANIZACE	  PRO	  BEZPEČNOST	  A	  
SPOLUPRÁCE	  V	  EVROPĚ	  JEHO	  POZOROVATELÉ	  
POVÍDAT	  BYLO	  TAM	  OD	  NEDĚLE	  DO	  PONDĚLÍ	  
TAM	  TAM	  70	  ZATÍM	  MÍR	  PORUŠENÍ	  TJ.VÁLKA	  ,	  
TAM	  SITUACE	  ZASE	  HORŠÍ.	  

18/145	   TOP	  09	  odmítla	  připravovanou	  koncepci	  
zahraniční	  politiky	  Česka.	  Je	  podle	  ní	  
nečitelná	  a	  ohrožuje	  naše	  vztahy	  s	  
dosavadními	  partnery	  -‐	  hlavně	  se	  Spojenými	  
státy.	  Ministr	  zahraničí	  Lubomír	  Zaorálek	  to	  
odmítl	  	  -‐	  	  země	  podle	  něj	  zachovává	  kurs,	  
nastavený	  v	  předchozích	  dvaceti	  letech.	  Až	  
resort	  koncepci	  dokončí,	  je	  ji	  připraven	  
konzultovat	  i	  s	  opozicí.	  

VLÁDA	  TEĎ	  PŘIPRAVOVAT	  SEPSAT	  PLÁN	  DÁL	  
NAŠE	  ČR	  SPOLU	  ZAHRANIČÍ	  "VZTAHY"	  CO,	  TEN	  
PLÁN	  STRANA	  TOP	  O9	  ODMÍTAT,	  NELÍBÍT	  SE,	  
"ČLÁNEK"	  MI	  DÁVAT	  JASNO	  NIC,	  ZMATEK,	  +	  
VZTAHY	  "PŘEDEM"	  HLAVNĚ	  SPOLU	  AMERIKA	  
MOCT	  DÍKY	  PLÁN	  RIZIKO	  PORUŠENÍ.	  MINISTR	  
ZAHRANIČÍ	  ZAORÁLEK	  NE	  -‐	  TOHLETO	  UŽ	  UUU	  
20	  LET"VÝVOJ"	  STEJNĚ,	  TROŠKU	  PŘIDAT.	  TED	  
MINISTERSTVO	  SEPSAT	  HOTOVO,	  POTOM	  
SPOLU	  OPOZICE	  KONZULTACE,	  UVIDĚT	  



 

 

18/146	   Předsednictvo	  hnutí	  Úsvit	  se	  usneslo	  na	  
tom,	  že	  sporné	  otázky	  budou	  na	  příště	  řešit	  
stranické	  orgány	  a	  poslanecký	  klub.	  Teprve	  
potom	  by	  je	  mohli	  členové	  hnutí	  veřejně	  
komentovat.	  Reaguje	  tím	  na	  článek,	  který	  
vyšel	  na	  stránkách	  předsedy	  Tomia	  
Okamury.	  Vyzýval	  v	  něm	  lidi	  k	  obtěžování	  
muslimů	  v	  Česku.	  Předsednictvo	  ale	  dál	  trvá	  
na	  tom,	  že	  radikální	  islám	  je	  vážnou	  hrozbou	  
pro	  Evropu.	  

STRANA	  ÚSVIT	  TJ.JEHO	  PŘEDSEDA	  TOMIO	  
OKAMURA	  	  -‐	  JEHO	  WWW	  BYLO	  UVÉST	  ČLÁNEK	  
VĚC	  KOMU	  MUSLIMOVÉ	  U	  NÁS	  ČR	  PROTI,	  
OZNÁMIT	  LIDÉ	  	  -‐	  VY	  KOMU	  MUSLIMOVÉ	  
"PROVOKACE",	  PŘEDSEDNICTVO	  DOHODA	  
BUDE	  JEHO	  STRANA	  "SRAZ"	  ŘEŠIT	  TAKÉ	  
POSLANECKÝ	  KLUB	  VĚC	  MUSLIMOVÉ,	  POTOM	  
VTT	  VEŘEJNĚ	  "OZNÁMIT",	  HNUTÍ	  STÁLE	  "TRVÁ"	  
ISLÁM	  TYP	  PŘEHNANĚ	  PRO	  EVROPA	  OPRAVDU	  
VELKÁ	  NEBEZPEČÍ	  	  

18/147	   Podle	  Vratislava	  Mynáře	  byla	  koupě	  
prvorepublikové	  vily	  v	  pražských	  Strašnicích	  
v	  pořádku.	  Kancléř	  prezidenta	  řekl,	  že	  cena	  
odpovídá	  stavu	  domu.	  Pořídil	  si	  ho	  od	  
právníka	  lobbisty	  Romana	  Janouška	  za	  5	  a	  
půl	  milionu	  korun.	  Prezident	  se	  podle	  svého	  
mluvčího	  Jiřího	  Ovčáčka	  nechystá	  Mynáře	  
kvůli	  kontroverznímu	  nákupu	  odvolat	  -‐	  
veškeré	  pochybnosti	  musí	  jeho	  kancléř	  
vyvrátit	  sám.	  

VRATISLAV	  MYNÁŘ	  TJ.	  SEKRETÁŘ	  JEHO	  
PREZIDENT	  BYLO	  OD	  PRÁVNÍK	  JEHO	  LOBBISTA	  
JANOUŠEK	  KOUPIT	  VILA	  TYP	  1.	  REPUBLIKA,	  
CENA	  KOUPIT	  5	  A	  PŮL	  MILION	  KORUN,	  
OSTATNÍ	  	  ŘÍKAT	  MÁLO,	  MYNÁŘ	  POVÍDAT	  STAV	  
VILA	  STARÝ	  CENA	  SROVNÁNÍ	  DOBRÝ.	  MLUVČÍ	  
JEHO	  PREZIDENT	  OVČÁČEK	  POVÍDAT	  NÁŠ	  
PREZIDENT	  VĚC	  VILA	  HO	  VYHODIT	  NEBUDE,	  
MUSÍ	  SÁM	  VYŘEŠIT	  VYSVĚTLIT	  VILA	  LEVNÉ	  
KOUPIT	  ODKUD.	  	  

18/148	   Ministr	  obrany	  Martin	  Stropnický	  zbavil	  
mlčenlivosti	  tři	  důstojníky	  obžalované	  v	  
kauze	  Jany	  Nečasové.	  Jde	  o	  Milana	  
Kovandu,	  Ondřeje	  Páleníka	  a	  Jana	  Pohůnka.	  
Soud	  tak	  může	  pokračovat.	  Jednání	  bylo	  v	  
listopadu	  odročeno	  právě	  kvůli	  námitce	  
advokátů,	  že	  bez	  zbavení	  mlčenlivosti	  se	  
jejich	  klienti	  nemůžou	  řádně	  hájit.	  Příští	  
týden	  by	  měla	  vypovídat	  Jana	  Nečasová.	  

VĚC	  KAUZA	  ONA	  PANÍ	  JANA	  NEČASOVÁ	  -‐	  MÍT	  
DŮSTOJNÍCI	  3	  TJ.	  MILAN	  KOVANDA,	  ONDŘEJ	  
PÁLENÍK,	  JAN	  POHŮNEK,	  TEĎ	  MINISTR	  OBRANY	  
STROPNICKÝ	  JIM	  JEJICH	  POVINNOST	  MLČET	  
ZRUŠIT	  TZN.	  	  UŽ	  MOCT	  SOUD	  JIM	  VYŠETŘOVAT.	  
BYLO	  UUU	  JEDNÁNÍ	  LISTOPAD,	  ODKLAD	  DŮVOD	  
ADVOKÁTI	  PROTEST	  -‐	  ONI	  3	  MÍT	  POVINNOST	  
MLČET,	  JAK	  VLASTNÍ	  OBHAJOBA,	  MUSET	  
ZRUŠIT	  -‐	  POTOM	  SMĚT	  VYPRAVĚT.	  PŘÍŠTÍ	  
TÝDEN	  MÁ-‐BÝT	  UVNITŘ	  SOUD	  MLUVIT	  PANÍ	  
NEČASOVÁ	  

18/149	   Lubomír	  Kaláč	  u	  soudu	  popřel,	  že	  byl	  pravou	  
rukou	  šéfa	  údajné	  lihové	  mafie	  Radka	  
Březiny.	  Plnil	  prý	  jen	  příkazy	  a	  teď	  čelí	  
výhrůžkám.	  Kaláč	  vypovídal	  před	  krajským	  
soudem	  v	  Olomouci,	  který	  rozplétá	  případ	  
mnohamiliardového	  daňového	  úniku.	  Muž	  
mimo	  jiné	  popsal,	  jak	  si	  skupina	  kolem	  
Radka	  Březiny	  zajišťovala	  tajné	  nádrže	  na	  
nelegální	  líh.	  Nezveřejnil	  ale	  jména	  lidí,	  
kterým	  geng	  nezdaněný	  líh	  dodával.	  

OLOMOUC	  DNES	  KRAJSKÝ	  SOUD	  BYLO	  
VYŠETŘENÍ	  VĚC	  KAUZA	  RADEK	  BŘEZINA	  MAFIE	  
ALKOHOL	  NAČERNO	  -‐	  CELKEM	  NĚKOLIK	  
MILIARD	  KORUN	  PLATIT	  DANĚ	  NEBYLO,	  BYLO	  
VYPOVÍDAT	  KOMU	  LUBOMÍR	  KALÁČ,	  ON	  TAM	  
VĚC	  BŘEZINA	  SPOJENCI	  POPÍRAT,	  NEBYLO,	  
BYLO	  JEN	  -‐	  MI	  PŘÍKAZ	  JÁ	  SPLNIT,	  TEĎ	  NĚKDO	  MI	  
VYHROŽOVAT.	  TAKÉ	  VĚC	  SKUPINA	  JEHO	  
BŘEZINA	  UDĚLAT	  NÁDRŽE	  TAJNĚ	  TAM	  
ALKOHOL	  NAČERNO	  JAK	  POSTUP	  BYLO	  
VYPRÁVĚT,ALE	  ALKOHOL	  "LOGO"	  BEZ	  
NAČERNO	  DOVOZ	  KOMU	  KDO	  LIDÉ	  JEJICH	  
JMÉNA	  NEPOVĚDĚT	  

18/150	   Ministerstvo	  zdravotnictví	  přestalo	  vydávat	  
na	  letištích	  příletové	  karty	  kvůli	  ebole.	  Lidi	  
cestující	  z	  rizikových	  oblastí	  budou	  ale	  na	  
pražském	  letišti	  dál	  procházet	  zdravotní	  
kontrolou.	  Prohlídky	  zatím	  podstoupilo	  180	  
lidí.	  Šest	  z	  nich	  mělo	  pak	  nařízený	  
zdravotnický	  dohled.	  

MINISTERSTVO	  ZDRAVOTNICTVÍ	  VĚC	  TAM	  
LETIŠTĚ	  PRAHA	  PŘÍLET	  OD	  AFRIKA	  BYLO	  VŽDY	  
"ROZDAT"	  KARTY	  DŮVOD	  EBOLA,	  TEĎ	  UŽ	  
KONČIT,	  ALE	  LIDÉ	  KDO	  BYLO	  TAM	  OBLAST	  
RIZIKO	  PŘÍLET	  -‐	  STÁLE	  JÍT	  PROHLÍDKA,	  ZATÍM	  
BYLO	  CELKEM	  180	  LIDÉ,	  JEN	  6	  PODEZŘENÍ	  JÍT	  
DOHLED	  DOKTOŘI,	  VÝSLEDEK	  V	  POŘÁDKU.	  



 

 

18/151	   Kurdským	  bojovníkům	  se	  daří	  vytlačovat	  
radikály	  z	  Islámského	  státu	  ze	  syrského	  
Kobani.	  Pod	  kontrolou	  už	  mají	  zhruba	  80	  
procent	  města.	  Naposledy	  dobyli	  důležitou	  
vládní	  čtvrť.	  Pešmergům	  pomáhají	  
leteckými	  nálety	  spojenci	  v	  čele	  se	  
Spojenými	  státy.	  Jen	  v	  noci	  na	  dnešek	  
bombardovali	  pozice	  islamistů	  u	  Kobani	  
čtyřikrát.	  	  

STÁTY	  SÝRIE	  MÍSTO	  KOBANI	  SKUPINA	  NÁROD	  
KURDOVÉ	  POVÉST	  SE	  KOMU	  SKUPINA	  
DAREBÁCI	  OD	  ISLAMSKÝ	  STÁT	  PRYČ	  ,	  KURDOVÉ	  
ZATÍM	  OBSADIT	  80%,	  NAPOSLED	  OBSADIT	  BYLO	  
MĚSTO	  ČTVRT	  DŮLEŽITÉ	  VTOM	  SÍDLA	  VLÁDA.	  
AMERIČANÉ	  KOMU	  KURDOVÉ	  POMÁHAT	  
TJ.LETADLA	  BOMBARDOVÁNÍ,	  V	  NOCI	  OD	  
VČERA	  DNES	  BYLO	  BOMBY	  4X.	  

18/152	   Pod	  taktovkou	  republikánů	  ve	  Spojených	  
státech	  poprvé	  zasedne	  Kongres,	  který	  
vzešel	  z	  loňských	  voleb.	  Při	  nich	  demokraté	  
prezidenta	  Baracka	  Obamy	  utrpěli	  drtivou	  
porážku.	  Ztratili	  většinu	  v	  Senátu	  a	  umožnili	  
ještě	  víc	  posílit	  republikánské	  pozice	  ve	  
Sněmovně	  reprezentantů.	  Prezident	  tak	  
například	  nemůže	  rozhodovat	  o	  tom,	  kdo	  
bude	  zastávat	  vysoké	  posty	  v	  jeho	  
administrativě.	  

AMERIKA	  BYLO	  PŘEDEM	  ROK	  2014	  VOLBY	  PRO	  
KONGRES	  U	  NÁS	  ČR	  ŘÍKAT	  SENÁT,	  BYLO	  
PŘEDEM	  ŘÍDIT	  DEMOKRATÉ	  TJ.JEHO	  PREZIDENT	  
OBAMA	  -‐	  VÝSLEDEK	  ONI	  PROHRÁT,	  VYHRÁT	  
ONI	  REPUBLIKÁNI	  POLOVINA	  PŘES,	  TAKÉ	  TAM	  
BYLO	  UUU	  SNĚMOVNA	  ŘÍDIT	  REPUBLIKÁNI,	  TEĎ	  
UŽ	  OBA	  JAKO	  SILNÍ.	  TZN.PREZIDENT	  	  OBAMA	  V	  
PŘÍPADĚ	  CHTÍT	  VĚC	  VLÁDA	  HOP	  NĚKDO	  SÁM	  
ROZHODOVAT	  NEMOCT,	  MUSET	  ZEPTAT	  JICH,	  
AUTOMATICKY	  POVOLENÍ	  UŽ	  TĚŽKO.	  	  

18/153	   Sýrie	  si	  stěžuje	  OSN	  na	  to,	  že	  do	  země	  v	  
uplynulých	  letech	  přijelo	  několik	  
zahraničních	  politiků	  bez	  platného	  víza.	  Byl	  
mezi	  nimi	  i	  známý	  americký	  senátor	  a	  bývalý	  
prezidentský	  kandidát	  John	  McCain.	  Podle	  
Damašku	  jde	  o	  narušení	  svrchovanosti	  
země.	  Ze	  Sýrie	  uprchly	  před	  občanskou	  
válkou	  miliony	  lidí.	  S	  obrovským	  náporem	  se	  
potýká	  i	  Libanon,	  který	  proto	  zavedl	  pro	  
Syřany	  víza.	  Nové	  restrikce	  znepokojují	  OSN.	  

SÝRIE	  KOMU	  OSN	  STĚŽOVAT,	  PŘEDEM	  LONI	  
PŘEDLONI	  K	  NÁM	  PŘIJET	  DOST	  ZAHRANIČÍ	  
POLITICI	  ALE	  VÍZUM	  BEZ,	  NAPŘ.	  ZNÁMÝ	  OD	  
AMERIKA	  SENÁTOR	  +	  BÝVALÝ	  KANDIDÁT	  DO	  
PREZIDENT	  JOHN	  MCCAIN,	  TO	  UŽ	  MŮJ	  STÁT	  
ZÁSAH,	  KVŮLI	  KRIZE	  VÁLKA	  SÝRIE	  UŽ	  UTÉCT	  
MOC	  MILION	  LIDÉ,	  VÍC	  DO	  STÁT	  VEDLE	  
LIBANON	  "STROMEČEK",	  ONI	  TEĎ	  UDĚLAT	  
KOMU	  LIDÉ	  OD	  SÝRIE	  MUSET	  VÍZUM.	  OSN	  TO	  
UŽ	  NELÍBIT	  SE.	  

19/154	   Údajná	  lihová	  mafie	  vedená	  Radkem	  
Březinou	  získala	  falešnou	  denaturací	  až	  30	  
milionů	  litrů	  nelegálního	  lihu.	  Tvrzení	  
obžaloby	  dnes	  u	  krajského	  soudu	  v	  
Olomouci	  potvrdil	  Březinův	  bratr	  Tomáš.	  
Popsal	  taky,	  jak	  společnost	  Moravia	  Chem	  
ukrývala	  líh	  před	  celníky.	  Sedm	  lidí	  podle	  
obžaloby	  připravilo	  stát	  na	  daních	  o	  
rekordních	  šest	  miliard	  a	  sedm	  set	  milionů	  
korun.	  

KRAJSKÝ	  SOUD	  	  MÍSTO	  OLOMOUC	  BYLO	  ŘEŠENÍ	  
VĚC	  MUŽ	  JMÉNO	  RADEK	  BŘEZINA	  TJ	  ON	  MAFIE	  
PODVOD	  VÝROBA	  ALKOHOL,	  PŘÍSADY	  ALKOHOL	  
JEHO	  POSTUP	  NEDBALÝ	  -‐	  NAČERNO,	  DNES	  BYL	  
ÚČAST	  BRATR	  JEHO	  TOMÁŠ,	  POVÍDAT	  ANO	  ON	  
BYLO	  PODVOD	  AŽ	  30	  MILION	  LITR	  LÍH	  ALKOHOL	  
LOGO	  BEZ	  NAČERNO.	  TAKÉ	  POVÍDAT	  -‐	  FIRMA	  
MORAVIA	  CHEM	  PŘIJÍT	  KONTROLA	  POLICIE	  
CELNÍCI	  ALKOHOL	  SCHOVAT	  JAK,	  KDE.	  POSTUP	  
INFO	  OZNÁMIT.	  OBŽALOBA	  POVÍDAT	  STÁT	  
KVŮLI	  SEDM	  LIDÉ	  ŠKODA	  VYSOKO	  6	  MILIARD	  
700	  MILION	  KORUN	  

19/155	   David	  Rath	  neuspěl	  s	  ústavní	  stížností	  
ohledně	  údajné	  podjatosti	  soudce	  Roberta	  
Pacovského.	  Ten	  řeší	  kauzu	  bývalého	  
středočeského	  hejtmana.	  Podle	  ústavních	  
soudců	  je	  stížnost	  předčasná.Rathovi	  
advokáti	  argumentovali	  mimo	  jiné	  tím,	  že	  
Pacovský	  údajně	  umožnil	  novinářům,	  aby	  
nahlédli	  do	  trestního	  spisu.	  Projednávání	  
kauzy	  bude	  pokračovat	  v	  únoru.	  

BÝVALÝ	  HEJTMAN	  JEHO	  STŘEDOČESKÝ	  KRAJ	  
DAVID	  RATH	  JEHO	  KAUZA	  VĚC	  KORUPCE	  ŘEŠIT	  
SOUDCE	  ROBERT	  PACOVSKÝ,	  RATH	  BYLO	  
STÍŽNOST	  PODAT	  KOMU	  ÚSTAVNÍ	  SOUD,	  
NELÍBÍ,	  MÍT	  POCIT	  -‐	  ON	  PROTI-‐MĚ,	  BYLO	  KOMU	  
NOVINAŘI	  	  MŮJ	  TRESTNÍ	  SPIS	  "MATERIÁL"	  
DOVOLIT	  PODÍVAT	  SE.	  ÚSTAVNÍ	  SOUD	  JEHO	  
STÍŽNOST	  ZAMÍTNOUT,	  DALŠÍ	  JEDNÁNÍ	  JEHO	  
KAUZA	  BUDE	  POKRAČOVAT	  V	  ÚNOR.	  



 

 

19/156	   Výroky	  prezidenta	  Miloše	  Zemana	  zaujaly	  
ruská	  i	  ukrajinská	  média.	  Všímají	  si	  hlavně	  
jeho	  kritických	  slov	  mířených	  na	  šéfa	  
kyjevské	  vlády	  Jaceňuka,	  kterého	  označil	  za	  
premiéra	  války.	  Loňské	  svržení	  prezidenta	  
Janukovyče	  pak	  zhodnotil	  jako	  
nedemokratickou	  revoluci.	  Kyjevský	  pochod	  
k	  výročí	  narození	  tamního	  vůdce	  Bandery	  
zase	  včera	  přirovnal	  na	  Frekvenci	  1	  k	  
nacistickým	  pochodňovým	  průvodům.	  V	  
ruském	  parlamentu	  mělo	  Zemanovo	  
prohlášení	  kladný	  ohlas.	  

PREZIDENT	  ZEMAN	  BYLO	  TAM	  RÁDIO	  
FREKVENCE	  1	  MLUVIT	  VĚCI	  RŮZNÉ,	  BYLO	  TAKÉ	  
KRITIKA	  NAPŘ.	  1.KOMU	  PŘEDSEDA	  VLÁDY	  JEHO	  
UKRAJINA	  JACENUK	  -‐	  "MLUVIT"	  ON	  JAKO	  
PŘEDSEDA	  VLÁDA	  PRO	  VÁLKY,	  DALŠÍ	  2.	  VLONI	  
BYLO	  REVOLUCE	  KOMU	  PREZIDENT	  
JANUKOVYČ	  VEN,	  ŘEKL	  TA	  REVOLUCE	  TYP	  
DEMOKRATICKÁ	  NENÍ,	  3.HLAVNÍ	  MĚSTO	  JEHO	  
UKRAJINA	  KYJEV	  BYLO	  POCHOD	  VÝROČÍ	  
NAROZENÍ	  VŮDCE	  BÝVALÝ	  TAM	  JMÉNO	  
BANDERA	  -‐	  ZEMAN	  POVÍDAT	  TEN	  POCHOD	  BYL	  
TYPICKY	  NACISTICKÝ.	  JEHO	  ŘEČI	  -‐	  MÉDIA	  JEHO	  
UKRAJINA	  	  -‐	  PROČ	  KRITIKA,	  RUSKO	  JEHO	  
PARLAMENT	  ŘEČI	  ZEMAN	  LÍBÍ.	  

19/157	   V	  celém	  Česku	  se	  podle	  meteorologů	  tvoří	  
náledí,	  výstraha	  začala	  platit	  od	  dnešních	  17	  
hodin	  do	  zítřejších	  devíti	  ráno.	  V	  polohách	  
nad	  600	  metrů	  nad	  mořem	  už	  od	  odpoledne	  
sněží.	  V	  Jizerských	  horách,	  Krkonoších,	  
Jeseníkách	  a	  Beskydech	  napadne	  až	  patnáct	  
centimetrů.	  Kvůli	  silnému	  větru	  se	  na	  
silnicích	  navíc	  tvoří	  sněhové	  jazyky.	  

ODBORNÍCI	  PRO	  POČASÍ	  VAROVAT	  -‐	  NAŠE	  ČR	  
CELÁ	  POZOR	  NÁLEDÍ,	  VAROVÁNÍ	  PLATIT	  UŽ	  OD	  
DNES	  5	  HOD	  ODPOLEDNE	  DO	  ZÍTRA	  9HOD	  
RÁNO.	  KOPEC	  600M	  NAD	  UŽ	  OD	  ODPOLEDNE	  
SNÍH,	  OBLAST	  JIZERSKÉ	  HORY,	  KRKONOŠE,	  
JESENÍKY	  +	  BESKYDY	  SNÍH	  MOCT	  AŽ	  15	  CM,	  
TAM	  TAM	  SILNICE	  KVŮLI	  VÍTR	  SILNÝ	  -‐	  MOCT	  
SNÍH	  ZATÁČKA	  
	  

19/158	   Za	  zavřenými	  dveřmi	  dnes	  v	  Berlíně	  jednali	  
vysocí	  diplomaté	  Ruska,	  Ukrajiny,	  Německa	  
a	  Francie	  o	  řešení	  ukrajinské	  krize	  a	  příštích	  
politických	  krocích,	  které	  by	  měly	  uvolnit	  
napětí	  v	  Donbasu.	  Schůzka	  měla	  být	  
věnována	  přípravě	  čtyřstranného	  summitu	  v	  
kazašské	  Astaně,	  plánovaného	  na	  15.	  leden,	  
a	  budoucí	  možné	  konference	  ministrů	  
zahraničí.	  Ta	  by	  měla	  astanské	  vrcholné	  
schůzce	  předcházet.	  Žádný	  písemný	  
dokument	  z	  dnešní	  schůzky	  politických	  
ředitelů	  ministerstev	  zahraničí	  ovšem	  vydán	  
nebude.	  

	  
DNES	  MÍSTO	  BERLÍN	  BYLO	  JEDNÁNÍ	  UZAVŘENÝ	  
VYŠŠÍ	  DIPLOMATÉ	  TJ.MINISTŘI	  ZAHRANIČÍ	  OD	  
RUSKO,	  UKRAJINA,	  NĚMECKO,	  FRANCIE,	  ONI	  
JEDNÁNÍ	  VĚC	  KRIZE	  TAM	  UKRAJINA	  PLUS	  DALŠÍ	  
RŮZNÉ	  CO	  DÁL,	  NAPŘÍKLAD	  SITUACE	  TAM	  
MĚSTO	  DONBAS	  JEHO	  UKRAJINA	  -‐	  KRIZE	  -‐	  MÍR	  
JAK.	  DNEŠNÍ	  SCHŮZKA	  TJ	  JAKO	  PŘÍPRAVA	  BUDE	  
VELKÝ	  SUMMIT	  4	  STÁTŮ	  MÍSTO	  KAZACHSTÁN	  
ASTANA	  TERMÍN	  TJ.LEDEN	  15.,	  ALE	  ASI	  
PŘEDTÍM	  BUDE	  KONFERENCE	  MINISTŘI	  
ZAHRANIČÍ,	  UVIDÍME.	  DNESKA	  JEDNÁNÍ	  
PŘILOŽIT	  ZÁPIS	  CO	  BYLO	  SCHŮZE	  PSAT	  NEBUDE.	  	  
	  

19/159	   Výběrem	  poroty	  začal	  odpoledne	  v	  
americkém	  Bostonu	  dlouho	  očekávaný	  
proces	  s	  Džocharem	  Carnajevem.	  
Jedenadvacetiletý	  muž	  je	  obžalovaný	  z	  
teroristického	  útoku	  na	  účastníky	  maratonu	  
v	  dubnu	  roku	  2013.	  Při	  výbuchu	  
nastražených	  trhavin	  zahynuli	  tři	  lidé,	  
dalších	  víc	  než	  260	  bylo	  zraněno.	  	  
Původně	  měl	  proces	  začít	  už	  na	  začátku	  
listopadu,	  obhajobě	  se	  ale	  podařilo	  vyjednat	  
odklad.	  Nelíbí	  se	  jim	  totiž,	  že	  jejich	  klient	  
bude	  souzen	  přímo	  v	  místě,	  kde	  teroristické	  
útoky	  spáchal.	  Soud	  se	  tak	  podle	  nich	  
neubrání	  emocím	  a	  bude	  jen	  stěží	  
nestranný.	  

AMERIKA	  MĚSTO	  BOSTON	  DNESKA	  
ODPOLEDNE	  JEHO	  SOUD	  PÁL	  JEDNÁNÍ	  VĚC	  
MUŽ	  ROKŮ	  21	  JMÉNO	  DŽOCHAR	  CARNAJEV,	  
ON	  BYLO	  ROK	  2013	  DUBEN	  MÍSTO	  TAM	  
BOSTON	  MARATON	  ATENTÁT,	  3LIDÉ	  MRTVÝ,	  
PŘES	  260	  LIDÉ	  ZRANĚNÝ.	  	  
JEDNÁNÍ	  PŮVODNĚ	  MÁ-‐BÝT	  UŽ	  ZAČÁTEK	  
LISTOPAD,ALE	  OBHAJOBA	  JEHO	  CARNAJEV	  
PROTEST	  –	  NELÍBÍT	  SE	  SOUD	  MÍSTO	  BOSTON	  
STEJNÉ	  BYLO	  ATENTÁT,	  POROTA	  ONI	  
NEUTRÁLNÍ	  NEBUDE,	  EMOCE	  "DOVNITŘ",	  
ODLOŽIT-‐	  TEĎ	  POVÉST	  SE	  PÁL.	  



 

 

19/160	   Pátrací	  týmy	  objevily	  v	  Jávském	  moři	  objekt,	  
který	  by	  mohl	  být	  zadní	  částí	  letadla	  
společnosti	  AirAsia.	  Právě	  v	  ní	  jsou	  uložené	  
černé	  skříňky	  s	  daty	  o	  průběhu	  letu.	  Airbus	  
se	  zřítil	  28.	  prosince	  se	  162	  lidmi	  na	  palubě.	  
Záchranářům	  se	  taky	  podařilo	  vytáhnout	  z	  
moře	  další	  těla	  obětí	  -‐	  celkem	  už	  37.	  Jejich	  
práci	  ale	  výrazně	  komplikuje	  špatné	  počasí.	  

BYLO	  STALO	  PŘEDTÍM	  PROSINEC	  28.LETADLO	  
JEHO	  AIR	  ASIA	  SPADNOUT	  VTOM	  ÚČAST	  162	  
LIDÉ,	  TÝMY	  PÁTRAT	  POVÉST	  SE	  OBJEVIT	  TAM	  
JAVSKÉ	  MOŘE	  MATERIÁL(mimika)	  ASI	  OD	  
LETADLO	  ČÁST	  "VZADU"ULOMIT	  SE	  ,	  VTOM	  MÍT	  
ČERNÁ	  SKŘÍŇKA,	  TO	  POVĚDĚT-‐MĚ	  STALO	  
PROČ.ZACHRANÁŘI	  POVÉST	  SE	  OD	  MOŘE	  
"VYTÁHNOUT"	  DALŠÍ	  TĚLO	  MRTVÝ,	  CELKEM	  UŽ	  
37,	  STÁLE	  HLEDAT,	  MÍT	  PROBLÉM	  DŮVOD	  
OŠKLIVÉ	  POČASÍ.	  
	  

19/161	   Na	  jihu	  Austrálie	  řádí	  mohutné	  lesní	  požáry.	  
Živel	  zničil	  už	  několik	  desítek	  domů	  a	  
přinutil	  k	  evakuaci	  čtyřicet	  tisíc	  lidí	  -‐	  dva	  se	  
pohřešují	  a	  22	  je	  zraněných.	  V	  dalších	  dnech	  
se	  přitom	  mají	  dál	  zvyšovat	  teploty	  a	  zesílit	  
vítr.	  Podle	  hasičů	  v	  oblasti	  hrozí	  největší	  
pohroma	  od	  roku	  1983,	  kdy	  tam	  zahynulo	  
přes	  70	  lidí.	  

AUSTRÁLIE	  OBLAST	  JIH	  TAM	  TAM	  LESY	  MÍT	  
OBROVSKÝ	  POŽÁRY,	  UŽ	  ZNIČIT	  NĚKOLIK	  DŮM,	  
LIDÉ	  40	  TISÍC	  MUSET	  EVAKUACE,2	  HLEDAT,	  22	  
ZRANĚNÍ.	  ZÍTRA-‐POZÍTŘÍ-‐POPOPOZÍTŘÍ	  POČASÍ	  
MÁBÝT	  VÍC	  VEDRO	  PLUS	  VÍTR	  SILNÝ,	  HASIČI	  
POVÍDAT	  TAM	  OBLAST	  BYLO	  KATASTROFA	  
VELKÁ	  REKORD	  NAPOSLED	  ROK	  1983	  VTOM	  
PŘES	  70	  LIDÉ	  MRTVÝ	  ALE	  TEĎ	  MOCI	  RIZIKO	  
TAM	  TAM	  STEJNĚ	  
	  

20/162	   Ministr	  financí	  Andrej	  Babiš	  (ANO)	  chce	  
jednat	  o	  selektivním	  navyšování	  platů	  ve	  
veřejné	  správě.	  V	  příštím	  roce	  by	  podle	  něj	  
měly	  platy	  více	  stoupnout	  například	  ve	  
školství	  nebo	  kultuře.	  Babiš	  to	  řekl	  v	  pořadu	  
Partie	  televize	  Prima.	  Návrh	  zákona	  o	  
elektronické	  evidenci	  tržeb	  a	  současně	  s	  ním	  
i	  návrh	  na	  snížení	  sazby	  DPH	  v	  oblasti	  
stravovacích	  služeb	  chce	  ministr	  předložit	  
na	  jednání	  vlády	  6.	  května.	  

ON	  MINISTR	  FINANCE	  JMÉNO	  BABIŠ	  JEHO	  
STRANA	  ANO	  BYL	  TAM	  TELEVIZE	  PRIMA	  
PROGRAM	  PARTIE	  ROZHOVOR,	  POVÍDAT	  KDO	  
ZAMĚSTNÁNÍ	  FIRMA	  JEHO	  STÁT	  PŮL	  TAM	  TAM	  
TAM	  CHTÍT	  	  PLÁN	  PŘÍŠTÍ	  ROK	  PLAT	  ZVÝŠENÍ,	  
NAPŘ.	  KDO	  PRÁCE	  VTOM	  ŠKOLA	  NEBO	  VTOM	  
KULTURA,	  TJ.	  DIVADLO	  APOD.	  PLAT	  ZVÝŠENÍ,	  
TAKÉ	  PLÁN	  KVĚTEN	  6.	  TAM	  VLÁDA	  NÁVRH	  
ZÁKON	  VĚC	  TRH	  OBCHOD	  VZÁJEMNĚ	  PŘEHLED	  
ZISK	  KOLIK	  HOTOVO	  VTOM	  INTERNET,	  TAKÉ	  
CHTÍT	  NÁVRH	  JÍDLO	  DAŇ	  DPH	  SNÍŽENÍ.	  
	  
	  

20/163	   Česká	  republika	  má	  nejnižší	  úmrtnost	  
novorozenců	  do	  prvního	  týdne	  života	  v	  
Evropě.	  Pouhých	  4,7	  promile	  činila	  
novorozenecká	  úmrtnost	  hlavně	  díky	  
funkční	  síti	  specializovaných	  center,	  ve	  
kterých	  se	  rodí	  přes	  90	  procent	  dětí	  z	  
rizikových	  těhotenství	  a	  nedonošených	  dětí,	  
jež	  jsou	  kvůli	  nízké	  váze	  ohroženy	  úmrtím	  
nejvíc.	  

	  
TEĎ	  VYPRÁVĚT	  VĚC	  MIMINKO	  DŘÍVE	  
NAROZENÍ,	  STATISTIKA	  NAROZENÍ	  DO	  TÝDEN	  
ZEMŘÍT	  POČÍTÁT,	  ČESKO	  NAŠE	  EVROPA	  PRVNÍ	  
REKORD	  MÉNĚ,	  TJ.	  0,47%	  DŮVOD	  ČESKO	  NAŠE	  
CENTRUM	  PRO	  ZAMĚŘENÍ	  MIMINKO	  DŘÍV	  MÍT	  
NEMOCNICE	  TAM	  TAM	  TAM	  MÁ	  VYBAVENÍ	  
SPECIÁLNÍ	  FT	  PODPOROVAT	  ZÁCHRANA	  ŽIVÝ	  
CENTRUM	  UMÍ	  KONTAKTOVAT.	  KDO	  
TĚHOTENSTVÍ	  RIZIKOVÉ	  NEBO	  NAROZENÍ	  DŘÍV	  
MOC	  MALÝ	  MININKO	  PŘES	  90%	  PŘÍMO	  TAM	  
CENTRUM	  KONTAKTOVAT	  PŘEVOZ.	  

20/164	   Unikátní	  sousoší	  v	  Lidicích	  připomíná	  82	  
dětí,	  které	  zavraždili	  nacisté.	  Monumentální	  
pomník,	  který	  si	  nenechá	  ujít	  žádný	  z	  
návštěvníků	  lidického	  památníku,	  se	  ale	  pro	  
jeho	  autory	  stal	  prokletím.	  Vznik	  pomníku	  
provází	  dodnes	  spory	  o	  autorství.	  Sochařku	  
Marii	  Uchytilovou	  stála	  práce	  na	  sochách	  
dětí	  život	  a	  její	  manžel,	  sochař	  Jiří	  Hampl,	  
kvůli	  památníku	  dodnes	  běhá	  po	  soudech.	  

	  
VESNICE	  LIDICE	  MÍT	  SOCHY	  TJ.	  82	  DĚTI	  DÁVNO	  
2.SVĚTOVÁ	  VÁLKA	  NACISTÉ	  ZAVRAŽDIT	  PROTO	  
SOCHA	  ŘADY	  ŘÍKAT	  PAMÁTKA,	  KDO	  TAM	  LIDICE	  
AUTOMATICKY	  TAM	  SOCHY	  ZAUJATĚ	  
PROHLÍDKA,	  ALE	  SOCHA	  NÁPAD	  AUTOR	  ONA	  
MARIE	  UCHYTILOVÁ	  UŽ	  UMŘELA	  TAKÉ	  ON	  
MANŽEL	  JEJÍ	  JMÉNO	  JIŘÍ	  HAMPL,	  OSTATNÍ	  
POVÍDAT	  AUTOR	  JEHO	  UCHYTILOVÁ,	  HAMPL	  
NENÍ,	  ON	  POVÍDAL	  NE	  TAKY	  AUTOR	  ON,	  AŽ	  TEĎ	  



 

 

DÁL	  SOUD	  BOJOVAT.	  
	  

20/165	   V	  Česku	  naplno	  odstartovala	  cyklistická	  
sezona.	  Na	  kolo	  pravidelně	  sedá	  čím	  dál	  víc	  
Čechů	  a	  policie	  tak	  řeší	  i	  stále	  více	  jejich	  
nehod,	  u	  třetiny	  cyklistů	  za	  ně	  může	  
alkohol.	  Ředitel	  dopravní	  policie	  Tomáš	  
Lerch	  varuje,	  že	  cyklisté	  jsou	  řidiči	  ve	  smyslu	  
zákona	  a	  měli	  by	  se	  podle	  toho	  chovat.	  Ne	  
vždy	  si	  to	  ale	  uvědomují.Třeba	  v	  Praze	  proto	  
chtějí	  hlídky	  cyklisty	  více	  kontrolovat	  a	  
znovu	  také	  připomínat,	  jak	  důležité	  je	  nosit	  
helmu.	  

POČASÍ	  UŽ	  JARO	  TEPLO,	  LIDÉ	  OSTATNÍ	  ČESKO	  
NAŠE	  UŽ	  VÍC	  VÍC	  SPORT	  ZAMĚŘENÍ	  KOLO,	  ALE	  
MÍT	  VÍC	  VÍC	  NEHODY	  KOLEM	  33%	  KVŮLI	  
ALKOHOL.	  POLICIE	  PRO	  DOPRAVA	  ŘEDITEL	  
PŘEDSTAVITEL	  JMÉNO	  TOMÁŠ	  LERCH	  
VAROVÁNÍ	  OZNÁMENÍ,	  KDO	  CYKLISTA	  PODLE	  
ZÁKON	  PLATIT	  ŘÍKAT	  JAKO	  ŘIDIČ	  OSTATNÍ	  
ZÁKON	  MUSET	  DODRŽOVAT,	  VÍC	  OSTATNÍ	  
IGNORACE,	  PROTO	  NAPŘ.	  PRAHA	  POLICIE	  PLÁN	  
JEMU	  CYKLISTA	  VÍC	  KONTROLA,	  TAKÉ	  
PŘIPOMÍNKA	  OSTATNÍ	  MUSÍ	  HELMA	  TOTO	  
DŮLEŽITÁ.	  
	  
	  

20/166	   Arabská	  koalice	  dnes	  za	  svítání	  obnovila	  
bombardování	  jemenské	  metropole	  Saná.	  
Spojenci	  v	  čele	  se	  Saúdskou	  Arábií	  udeřili	  na	  
několik	  vojenských	  cílů	  a	  oblast	  okolo	  
prezidentského	  paláce.	  Podle	  ní	  jde	  o	  první	  
útoky	  na	  Saná	  od	  minulého	  týdne,	  kdy	  
koalice	  oznámila,	  že	  zmírní	  kampaň	  proti	  
šíitským	  povstalcům.	  Ti	  kontrolují	  hlavní	  
město	  a	  mají	  také	  mocné	  spojence	  uvnitř	  
rozštěpené	  armády.	  

AFRIKA	  STÁT	  JEMEN	  OPĚT	  VÁLKA	  CHAOS,	  
KOALICE	  JEHO	  ARÁBIE	  A	  SAÚDSKÁ	  ARÁBIE	  
MINULÝ	  TÝDEN	  POVÍDAT	  LETADLO	  
BOMBARDOVÁNÍ	  UŽ	  NEBUDE,	  AŽ	  DNES	  RÁNO	  
OPĚT	  BOMBARDOVÁNÍ	  JEMU	  LIDÉ	  RADIKÁLOVÉ	  
JEHO	  ŠÍITÉ	  A	  VOJÁCI	  OD	  JEHO	  JEMEN	  PŮL	  
OSTATNÍ	  ŠÍITÉ	  KÁMOŠI	  OSTATNÍ	  HLAVNÍ	  
MĚSTO	  SANÁ	  OBSADIT,	  PROTO	  RADIKÁLOVÉ	  
MÍSTO	  POTŘEBA	  DŮLEŽITÉ	  TAM	  TAM	  TAM	  
BOMBARDOVÁNÍ	  TAKÉ	  PALÁC	  BUDOVA	  JEHO	  
PREZIDENT	  OKOLO	  BOMBARDOVÁNÍ.	  
	  
	  

20/167	   Protesty	  ve	  východoamerickém	  Baltimoru	  
pokračují.	  Tisíce	  lidí	  jsou	  v	  ulicích	  kvůli	  týden	  
staré	  smrti	  černošského	  mladíka,	  který	  
zemřel	  po	  policejním	  zatýkání.	  Lidé	  jsou	  
znepokojeni	  nepřiměřenými	  zásahy	  strážců	  
zákona	  vůči	  příslušníkům	  menšin.	  Ulicemi	  už	  
několik	  dní	  zní	  heslo	  "Není	  spravedlnost,	  
nebude	  mír!.	  Právě	  na	  spravedlnost	  si	  ale	  
protestující	  budou	  muset	  počkat.	  Zatím	  totiž	  
není	  ani	  jasné,	  proč	  byl	  Gray	  zatčen.	  
Výsledky	  vyšetřování	  by	  podle	  policejního	  
komisaře	  Anthonyho	  Battse	  měly	  být	  známy	  
1.	  května.	  

	  
AMERIKA	  MĚSTO	  BALTIMORE	  VÝCHOD	  TAM	  
STALO	  MINULÝ	  TÝDEN	  POLICIE	  JEMU	  MUŽ	  
ČERNOCH	  JMÉNO	  GRAY	  BRUTÁLNÍ	  ZATKNOUT	  
ÚRAZ	  ZÍTRA	  ZEMŘEL,	  LIDÉ	  OSTATNÍ	  ZLOBIT	  SE,	  
AŽ	  TEĎ	  DÁL	  DEMONSTRACE	  UŽ	  TÝDEN,	  3TIS	  4	  
TIS	  DAV	  DEMONSTRACE	  PROTI	  POLICIE	  DŮVOD	  
POLICIE	  JEMU	  ČERNOCH	  CHOVÁNÍ	  BRUTÁLNÍ	  
NELÍBIT	  SE,	  DEMONSTRACE	  VTOM	  CEDULE	  PÍŠE	  
ŘÍKAT	  JEMU	  ČERNOŠI	  DISKRIMINACE	  UŠI-‐DOLŮ	  
NEBUDE	  BLOK,	  ŽÁDAT	  JEMU	  POLICIE	  
VYŠETŘOVÁNÍ	  PROČ	  JEMU	  ZATKNOUT	  DŮVOD	  
CO	  JEŠTĚ	  NEVĚDĚT,	  POLICIE	  KOMISAŘ	  JMÉNO	  
BATTS	  POVÍDAT	  PŘÍŠTÍ	  TÝDEN	  KVĚTEN	  1.	  BUDE	  
VYPRÁVĚT	  PROČ	  JEMU	  ZATKNOUT	  CO	  STALO	  
KAUCE.	  



 

 

20/168	   Do	  bývalého	  pionýrského	  tábora	  Artěk	  na	  
Krymu	  míří	  tisícovka	  vybraných	  ruských	  
školáků,	  aby	  si	  v	  rámci	  oslav	  70.	  výročí	  nad	  
fašismem	  užili	  Černého	  moře.	  Artěk	  se	  od	  
připojení	  poloostrova	  stal	  rozlehlým	  
rekreačním	  komplexem,	  do	  kterého	  Moskva	  
investuje	  miliardy	  rublů	  jako	  do	  výkladní	  
skříně	  rozkvětu	  Krymu.	  

UKRAJINA	  DOLE	  KRYM	  RUSKO	  OBSADIT	  TEĎ	  
PENÍZE	  PODPORA	  MOC	  MILIARDY	  R	  PENÍZE	  
JEHO	  RUSKO	  PODPORA	  OPRAVOVAT	  ZMĚNA	  
HOTELY	  AREÁLY,	  TEĎ	  DĚTI	  JEHO	  RUSKO	  
VYBÍRAT	  KOLEM	  1000	  OSOBA	  VĚNOVAT	  
CESTOVAT	  TAM	  KRYM	  MÍSTO	  TÁBOR	  BÝVALÝ	  
JEHO	  PIONÝR	  JMÉNO	  A-‐R-‐T-‐Ě-‐K	  CESTOVAT	  
MOŘE	  JMÉNO	  ČERNÉ	  MOŘE	  PLAVAT	  UŽÍVAT	  
DŮVOD	  2.SVĚTOVÁ	  VÁLKA	  70	  LET	  VÝROČÍ	  
VĚNOVAT	  CESTOVAT.	  
	  

20/169	   Nepál	  a	  Indii	  zasáhly	  další	  otřesy	  o	  síle	  6,7	  
desetin	  Richterovi	  stupnice.	  Byly	  sice	  o	  něco	  
slabší,	  přesto	  způsobily	  řadu	  komplikací	  
záchranářům.	  Pokud	  jde	  o	  počet	  obětí	  	  -‐	  
úřady	  zatím	  hlásí	  -‐	  přes	  2	  200	  mrtvých,	  
dalších	  víc	  než	  5	  000	  lidí	  je	  zraněných.	  
Záchranáři	  se	  už	  dostávají	  -‐	  i	  do	  odlehlých	  
oblastí	  -‐	  třeba	  k	  nejvyšší	  hoře	  světa	  Mount	  
Everestu.	  V	  základním	  táboře	  našli	  zraněné	  
ale	  i	  17	  mrtvých.	  Včera	  ho	  z	  větší	  části	  
zavalila	  lavina.	  Po	  dnešních	  otřesech	  padly	  v	  
Himalájích	  další	  laviny.	  

BYLO	  VČERA	  VYPRÁVĚT	  VĚC	  STÁT	  NEPÁL	  STÁT	  
SE	  VČERA	  ZEMĚTŘESENÍ,	  DNES	  OPĚT	  PODRUHÉ	  
VČERA	  HORŠÍ	  DNES	  MÍŇ	  GRAF	  6,7.	  ONI	  
ZÁCHRANÁŘI	  UŽ	  POVÉST	  SE	  MÍSTO	  DALEKO	  
CESTA	  ŠPATNÁ	  VRCHOLATÁ	  POVÉST	  SE	  TAM	  
POMÁHAT,	  NAPŘ.	  MÍSTO	  TAM	  HORA	  SVĚT	  
PRVNÍ	  VYSOKÁ	  MOUNT	  EVEREST	  POVEDLO	  
TAM,	  MÁ	  ZRANĚNÍ	  POMÁHAT	  TAKÉ	  NAJÍT	  MÍT	  
17	  MRTVÝ	  KVŮLI	  LAVINA,	  DNES	  MÍSTO	  TAM	  
HIMALÁJE	  JEŠTĚ	  LAVINA.	  ZEMĚTŘESENÍ	  VČERA	  
A	  DNES	  MRTVÝ	  CELKOVĚ	  ZATÍM	  PŘES	  2200	  
OSOBA,	  PŘES	  5000	  OSOBA	  ZRANĚNÝ.	  
	  
	  
	  

20/170	   Úřady	  se	  podle	  premiéra	  Bohuslava	  Sobotky	  
snaží	  dopravit	  občany	  -‐	  kteří	  jsou	  v	  Nepálu	  -‐	  
zpátky	  do	  Česka.	  V	  regionu	  je	  jich	  166	  -‐	  
ministerstvo	  zahraničí	  se	  pokouší	  se	  všemi	  
navázat	  kontakt.	  U	  pěti	  desítek	  se	  mu	  to	  
zatím	  nepovedlo.	  Následky	  zemětřesení	  v	  
Nepálu	  bude	  řešit	  na	  zítřejším	  jednání	  i	  
vláda.	  

JEŠTĚ	  VYPRÁVĚT	  VĚC	  STÁT	  NEPÁL	  STÁT	  SE	  
ZEMĚTŘESENÍ,	  OSOBY	  ONI	  ČESKO	  NAŠE	  MÍT	  
CELKEM	  166	  OSOB,	  MINISTERSTVO	  ZAHRANIČÍ	  
SNAHA	  CHTÍT	  	  KONTAKT,	  PŘES	  100	  OSOB	  
POVÉST	  SE	  VOLAT,	  ALE	  KOLEM	  50	  OSOB	  VOLAT	  
NEJDE,	  PŘEDSEDA	  VLÁDA	  SOBOTKA	  TEĎ	  
JEDNÁNÍ	  CHTÍT	  	  LETADLO	  ODLET	  VYZVEDNOUT	  
DOMŮ.	  VLÁDA	  ZÍTRA	  SCHŮZE	  SRAZ	  JEDNÁNÍ	  
VĚC	  NEPÁL.	  
	  

20/171	   Pomoc	  obětem	  zemětřesení	  v	  Nepálu	  už	  
kromě	  řady	  zemí	  nabídly	  i	  české	  nevládní	  
organizace.	  Třeba	  Člověk	  v	  tísni	  posílá	  do	  
oblasti	  -‐	  tříčlenný	  humanitární	  tým	  -‐	  a	  na	  
okamžitou	  pomoc	  uvolní	  milion	  korun.	  Další	  
peníze	  do	  oblasti	  posílá	  i	  Charita	  ČR	  nebo	  
ADRA.	  I	  tyto	  organizace	  vyhlásily	  finanční	  
sbírky	  -‐	  lidé	  mohou	  přispět	  bud	  přímo	  na	  
konto	  nebo	  formou	  DMS.	  

BYLO	  VČERA	  VYPRÁVĚT	  VĚC	  STÁT	  NEPÁL	  STALO	  
VČERA	  ZEMĚTŘESENÍ,	  DNES	  OPĚT	  PODRUHÉ	  
VČERA	  HORŠÍ	  DNES	  MÍŇ	  GRAF	  6,7.	  ONI	  
ZÁCHRANÁŘI	  UŽ	  POVEDLO	  MÍSTO	  DALEKO	  
CESTA	  ŠPATNÁ	  VRCHOLATÁ	  POVEDLO	  TAM	  
POMÁHAT,	  NAPŘ.	  MÍSTO	  TAM	  HORA	  SVĚT	  
PRVNÍ	  VYSOKÁ	  MOUNT	  EVEREST	  POVEDLO	  
TAM,	  MÁ	  ZRANĚNÍ	  POMÁHAT	  TAKÉ	  NAŠLI	  MÁ	  
17	  MRTVÝCH	  KVŮLI	  LAVINA,	  DNES	  MÍSTO	  TAM	  
HIMALÁJE	  JEŠTĚ	  LAVINA.	  ZEMĚTŘESENÍ	  VČERA	  
A	  DNES	  MRTVÝCH	  CELKOVĚ	  ZATÍM	  PŘES	  2200	  
OSOB,	  PŘES	  5000	  OSOB	  ZRANĚNÝ.	  
	  
	  



 

 

21/172	   Poslanci	  Tomio	  Okamura	  a	  Radim	  Fiala	  
opustili	  hnutí	  Úsvit	  a	  zakládají	  nové	  politické	  
seskupení	  Svoboda	  a	  přímá	  demokracie.	  
Program	  bude	  stejný,	  jako	  mělo	  hnutí	  Úsvit	  
při	  založení	  -‐	  tedy	  přímá	  demokracie,	  
národní	  zájmy	  a	  přísná	  migrační	  politika.	  
Problémy	  v	  hnutí	  Úsvit	  začaly	  v	  letos	  v	  zimě.	  
Členové	  si	  stěžovali,	  že	  hnutí	  nepřijímá	  
žádné	  nováčky.	  Někteří	  poslanci	  Úsvitu	  
obvinili	  Okamuru	  z	  vyvádění	  peněz.	  
	  

STRANA	  POLITIK	  JMÉNO	  ÚSVIT	  BYLO	  LETOS	  
PŘEDTÍM	  ZIMA	  VNITŘNÍ	  PROBLÉM	  KRIZE.	  
ČLENOVÉ	  OSOBA	  STĚŽOVAT	  STRANA	  TA	  NOVÝ	  
ČLOVĚK	  OSOBY	  NEPŘIJMOUT	  BLOK	  TAKY	  ČÁST	  
OSOBY	  POVÍDAT	  ŠÉF	  OSOBA	  OKAMURA,	  TEN	  
PENÍZE	  KRÁDEŽ	  BYLO.	  PROTO	  DNES	  OKAMURA	  
JEŠTĚ	  OSOBA	  FIALA	  OBA	  STRANA	  SKUPINA	  
ODPOJIT	  OBA	  BUDE	  ZALOŽIT	  NOVÝ	  POLITIK	  
STRANA	  JMÉNO	  SVOBODA	  PLUS	  PŘÍMÁ	  
DEMOKRACIE	  V	  TOM	  PROGRAM	  BUDE	  STEJNĚ	  
VZOR	  OD	  ÚSVIT	  TO-‐ZNAMENÁ	  PŘÍMÁ	  
DEMOKRACIE,	  LIDÉ	  SAMI	  VOLIT,	  NÁRODNÍ	  
CHRÁNIT,	  PÉČE,	  JEŠTĚ	  PŘÍSNÁ	  EMIGRACE	  BLOK.	  
	  
	  

21/173	   Prezident	  Miloš	  Zeman	  bude	  jednat	  se	  svým	  
ruským	  protějškem	  Vladimirem	  Putinem.	  
Setká	  se	  s	  ním	  v	  sobotu	  9.	  května	  v	  Moskvě	  -‐	  
tam	  česká	  hlava	  státu	  míří	  na	  oslavy	  konce	  
druhé	  světové	  války.	  Mluvit	  budou	  hlavně	  o	  
ekonomických	  otázkách	  -‐	  a	  dotknou	  se	  
zřejmě	  i	  ukrajinské	  krize.	  
	  

ČESKO	  MŮJ	  PREZIDENT	  OSOBA	  ZEMAN	  TEN	  
BUDE	  SETKAT	  RUSKO	  PREZIDENT	  OSOBA	  PUTIN	  
TO-‐ZNAMENÁT	  V-‐BLÍZKÝ-‐DOBA	  SOBOTA	  9.	  
KVĚTEN	  MÍSTO	  MOSKVA	  V-‐TOM	  TAM	  BUDE	  
OSLAVA	  DRUHÁ	  SVĚT	  VÁLKA	  KONEC	  
VZPOMÍNKA.	  TAM	  OBA	  BUDE	  ROZHOVOR	  
TÉMA	  CÍL	  EKONOMIKA	  JEŠTĚ	  V-‐TOM	  TAKY	  
DEBATA	  VĚC	  UKRAJINA	  KRIZE	  SITUACE	  JEHO	  
VYPADAT	  CO	  HOVOR.	  
	  

21/174	   Islámský	  stát	  se	  přihlásil	  ke	  včerejšímu	  
útoku	  na	  výstavě	  karikatur	  proroka	  
Mohameda	  v	  texaském	  Garlandu.	  Dva	  
střelci,	  které	  ochranka	  zabila,	  podle	  něj	  byli	  
stoupenci	  chalífátu.	  Je	  to	  vůbec	  poprvé,	  kdy	  
se	  Islámský	  stát	  hlásí	  k	  teroru	  na	  území	  
Spojených	  států.	  Podle	  analytiků	  ale	  
podobné	  incidenty	  využívá	  jen	  ke	  zvýšení	  
publicity.	  

BYLO	  VČERA	  VYPRÁVĚNÍ	  VĚC	  AMERIKA	  STÁT	  
TEXAS,	  TAM	  MÍT	  VÝSTAVA	  KRESLENÍ	  
PROVOKACE	  PROROK	  MOHAMED	  MUSLIM	  
KRESLENÍ,	  TAM	  STALO,	  DVA	  DAREBÁK	  PŘIJÍT,	  
HLÍDAČ	  OCHRANKA	  OSOBA	  MU	  OBA	  STŘELIT	  
MRTVÝ.	  ISLÁMSKÝ	  STÁT	  POVÍDAT,	  ANO	  DVA	  
MŮJ,	  PLÁN	  TERORISTA.	  ALE	  VYPADAT	  
SKUTEČNOST	  JEHO	  NENÍ,	  TJ.	  NÁHODA	  OBA	  
AMATÉR.	  TAKÉ	  POPRVÉ	  ISLÁMSKÝ	  STÁT	  
OZNÁMIT	  TERORISTA	  TAM	  AMERIKA,	  PŘEDTÍM	  
NEBÝLO,	  ZNAMENÁ	  ASI	  IS	  CHTÍT	  UKÁZAT	  
REKLAMA,	  UDĚLAT	  MY	  JAKO	  STRAŠIT,	  
SKUTEČNOST	  NENÍ.	  ODBORNÍCI	  OSOBY	  
POVÍDAT,	  UŽ	  TEĎ	  VÍC	  VÍC	  PODVOD.	  
	  
	  
	  

21/175	   	  	   DNES	  VYPRÁVĚNÍ	  SPORT	  



 

 

22/176	   Nespokojení	  pracovníci	  vládní	  Agentury	  pro	  
sociální	  začleňování	  na	  týden	  přerušili	  
stávku.	  Chtějí	  počkat	  na	  jednání	  s	  
premiérem	  Bohuslavem	  Sobotkou,	  to	  se	  má	  
uskutečnit	  právě	  příští	  úterý.	  Do	  stávky	  
vstoupila	  většina	  zaměstnanců	  včera,	  	  
požadují	  nezávislost	  a	  osamostatnění	  
Agentury,	  která	  teď	  spadá	  pod	  ministra	  pro	  
lidská	  práva	  Jiřího	  Dienstbiera.	  

Vláda	  agentura	  pro	  sociální	  začleňovat	  včera	  
bylo	  vyprávět	  oni	  jeho	  zaměstnanec	  osoba++	  
včera	  bylo	  stávka	  proti	  ministr	  pro	  lidská	  právo	  
on	  tj	  Jiří	  Dienstbier	  důvod	  oni	  k	  nelíbit	  se	  +	  také	  
požádat	  oni	  chtít	  práce	  samostatnost	  on	  víc	  
zásah	  odmítat	  -‐	  oni	  dnes	  stávka	  zatím	  přerušit	  
do	  týden	  důvod	  už	  povést	  spolu	  předseda	  vláda	  
Sobotka	  domluvit	  příští	  úterý	  bude	  spolu	  sraz	  
jednat,	  uvidět	  dál.	  

22/177	   Lidí,	  kteří	  marně	  hledají	  zaměstnání,	  v	  Česku	  
ubylo.	  Úřad	  práce	  jich	  v	  dubnu	  evidoval	  
zhruba	  491	  tisíc.	  O	  zlepšující	  se	  situaci	  na	  
trhu	  vypovídalo	  i	  množství	  volných	  míst.	  
Firmy	  jich	  nabízely	  přes	  83	  a	  půl	  tisíce	  -‐	  to	  je	  
nejvíc	  od	  prosince	  2008.	  

Lidé	  práce	  nezaměstnání	  naše	  Česko	  celý	  už	  
ubývat	  lepší	  -‐	  naposledy	  nedávno	  duben	  Úřad	  
práce	  jeho	  lidé	  nezaměstnanost	  evidoval	  už	  
celkem	  asi	  491	  tisíc	  osoba.	  Díky	  důkaz	  dnes	  
firma	  tam	  tam	  mít	  dost	  volný	  celkem	  přes	  83	  a	  
půl	  tisíc	  nabídka	  různé	  volný	  práce	  stejně	  jako	  
naposledy	  rok	  2008	  prosinec.	  
	  

22/178	   Praha	  chce	  omezit	  pouliční	  umělce.	  Záměr	  
novely	  schválila	  rada	  města.	  Takzvaní	  
buskeři	  by	  třeba	  nesměli	  při	  vystoupeních	  
používat	  zvířata	  nebo	  nebudou	  smět	  hrát	  se	  
zesilovači.	  Novela	  vyhlášky	  by	  měla	  platit	  od	  
1.	  Července,	  její	  znění	  ale	  ještě	  není	  
definitivní	  

Praha	  jeho	  rada	  město	  dnes	  bylo	  jednat	  věc	  
Praha	  ulice	  tam	  tam	  mít	  člověk	  např.	  
bezdomovec	  mít	  sebou	  zvířata	  např.	  pes	  nebo	  
hudba,	  socha	  krabice	  vtom	  lidé	  chodec	  peníze	  
dobrovolný	  přispět	  -‐	  ten	  výbor	  nelíbit	  chtít	  pryč	  
pryč	  +	  také	  zákon	  novela	  chtít	  od	  1.červenec	  
platí	  uvést	  -‐	  oni	  už	  schválit	  bude	  poslat	  vláda	  
ano	  ne	  schválit	  taky	  věta	  uvést	  definitivní	  ještě-‐
ne	  rozhodne	  sám	  vláda.	  
	  
	  

22/179	   Více	  než	  čtyři	  desítky	  obětí	  a	  přes	  tisíc	  
zraněných,	  to	  je	  dosavadní	  bilance	  dalšího	  
silného	  zemětřesení	  v	  Nepálu	  a	  sousední	  
Indii.	  Na	  mnoha	  místech	  došlo	  k	  sesuvům	  
půdy.	  Úřady	  stále	  nemají	  kontakt	  s	  několika	  
Čechy.	  Otřesy	  si	  vynutily	  i	  uzavření	  letiště	  v	  
Káthmándú.	  Nepál	  se	  stále	  vzpamatovává	  z	  
tragického	  zemětřesení	  z	  25.	  dubna.	  To	  
zabilo	  přes	  8	  tisíc	  lidí.	  

Stát	  Nepál	  tam	  už	  původ	  25.	  duben	  stalo	  silný	  
tragicky	  zemětřesení	  vtom	  mrtvý	  celkem	  přes	  
8tisic	  -‐	  dnes	  tam	  zase	  stalo	  silný	  zemětřesení	  
taky	  soused	  Indie	  -‐	  lidé	  mrtvý	  dnes	  už	  mít	  zatím	  
přes	  40	  +	  tisíc	  zraněný.	  Ostatní	  moc	  půda	  sesuv,	  
taky	  tam	  letiště	  hlavní	  město	  Káthmánd	  celý	  
uzavření.	  úřad	  jejich	  náš	  Čechy	  on	  on	  tam	  mít	  
ale	  kontakt	  zatím	  nepovést.	  

22/180	   Robert	  Fico	  poděkoval	  za	  českou	  pomoc	  při	  
evakuaci	  Slováků	  po	  zemětřesení	  v	  Nepálu.	  
Na	  úvod	  společného	  jednání	  jeho	  vlády	  s	  
kabinetem	  Bohuslava	  Sobotky	  řekl,	  že	  to	  
považuje	  za	  důkaz	  skutečného	  přátelství	  
obou	  zemí.	  Český	  a	  slovenský	  kabinet	  se	  
sešly	  už	  potřetí,	  tentokrát	  ve	  Valticích.	  
Klíčovými	  tématy	  byly	  zahraniční	  a	  obranná	  
politika.	  Sobotkův	  kabinet	  taky	  vyslechl	  
zprávu	  o	  slovenském	  předsednictví	  
Višegrádské	  čtyřce,	  to	  totiž	  převezme	  
Česko.	  

Dnes	  tam	  Morava	  místo	  VALTICE	  -‐	  česko	  plus	  
slovensko	  vláda	  sraz	  -‐	  už	  potřetí.	  Spolu	  jednání	  
různé	  věc	  zahraniční	  a	  obranná	  politika.	  V	  tom	  
FICO,	  tj.	  slovensko	  jeho	  předseda	  vláda	  k	  náš	  
český	  předseda	  vláda	  Sobotka	  moc	  děkuji	  
důvod	  tam	  stát	  Nepál	  stalo	  zeměstření	  vtom	  
tam	  bylo	  taky	  Slovák	  on	  on	  náš	  česko	  byl	  kkk	  
pomoc	  vyzvednout	  doma	  hodit.	  Vidí	  důkaz	  oba	  
Česko	  slovensko	  skutečně	  spoj	  přátelství.	  Ještě	  
náš	  česko	  zajímat	  zpráva	  od	  Slovensko	  věc	  
Višegrádské	  tj.4	  státy	  Slovensko,	  Polsko,	  
Maďarsko	  plus	  Česko,	  důvod	  Slovensko	  bylo	  
dosud	  zodpovědnost	  řidit,	  teď	  hop	  dopředu	  
Česko	  bude	  řídit.	  



 

 

	  
	  

22/181	   Evropská	  unie	  loni	  poskytla	  azyl	  víc	  než	  185	  
tisícům	  lidí.	  Ve	  srovnání	  s	  předchozím	  
rokem	  jde	  skoro	  o	  dvojnásobný	  nárůst.	  
Vyplývá	  to	  ze	  zprávy	  statistiků.	  Nejvíc	  
úspěšných	  žadatelů	  pocházelo	  z	  válkou	  
zmítané	  Sýrie.	  Čtveřici	  států,	  které	  přijaly	  
největší	  počet	  uprchlíků	  tvoří	  Německo,	  
Švédsko,	  Francie	  a	  Itálie.	  Česká	  republika	  
udělila	  azyl	  765	  běžencům,	  většinou	  z	  
Ukrajiny.	  

EU	  jeho	  zpráva	  věc	  uprchlík	  on	  on	  kolik	  útěk	  do	  
Evropa	  porovnávat	  letos	  vloni	  letos	  víc	  skoro	  
dvojnásobný	  celkem	  přes	  185	  tisíc	  on	  on	  -‐	  oni	  
většinou	  od	  stát	  podle	  mít	  válka	  tj.	  Sýrie.	  Oni	  
žádat	  azyl	  chcít	  zůstat	  trvalý	  pobyt	  kde	  stát	  víc	  
tam	  tam	  tj	  Německo,	  Švédsko,	  Francie	  a	  Itálie.	  
Naše	  Česko	  azyl	  dav(mě)	  celkem	  už	  765	  osob	  
on	  on	  -‐	  oni	  většinou	  od	  Ukrajina.	  

22/182	   Řecko	  zaplatilo	  svůj	  dluh	  vůči	  
Mezinárodnímu	  měnovému	  fondu	  z	  rezerv,	  
které	  u	  něj	  má	  na	  nouzovém	  účtu.	  Podle	  
agentury	  Reuters	  to	  tvrdí	  dva	  zdroje	  z	  řecké	  
vlády.	  Athény	  z	  účtu	  použily	  650	  milionů	  
eur.	  Zbývajících	  100	  milionů	  pocházelo	  z	  
pohotovostních	  rezerv	  státu.	  Částku	  na	  
konto	  ale	  bude	  muset	  země	  do	  několika	  
týdnů	  doplnit.	  Peníze	  jí	  přitom	  už	  týdny	  
akutně	  dochází.	  

Věc	  Řecko	  -‐	  agentura	  Reuters	  dozvedět	  zprávy	  
od	  2	  on	  on	  vláda	  jeho	  řecko	  -‐info	  oznámit,	  
Řecko	  dnes	  oni	  povedlo	  peníze	  celkem	  650	  
milionů	  eur	  od	  rezerva	  +	  zbytek	  100	  milion	  euro	  
od	  stát	  jeho	  rezerva	  pohotovost	  -‐	  obě	  povést	  
vybrat	  k	  Mezinárodní	  měnový	  fond	  jeho	  EU	  
vrátit	  zbavit	  dluh	  ,	  ale	  teď	  mít	  problém	  peníze	  
vybrat	  vybrat	  tohle	  muset	  do	  několik	  týden	  
vrátit	  jak	  vzít	  stále	  řešit	  


