Přehled tisku - ČR, Jihočeský kraj,
leden 2014
ČR
Otce někdo zavraždil, tvrdí dcera palestinského velvyslance (MFd 3.1.)
Dcera palestinského velvyslance v Praze tvrdí, že její otec byl zavražděn. Džamál Muhammad
Džamál zahynul ve středu po výbuchu trezoru. Rana Džamálová naznačila, že výbušninu
mohl do trezoru někdo umístit během stěhování. Exploze nastala v novostavbě v PrazeSuchdole, kam se nově stěhuje palestinská ambasáda.Její rodina se nyní snaží velvyslancovo
tělo co nejrychleji dostat do Ramalláhu, kde proběhne pohřeb. "Jsme tady v kontaktu s
palestinskou stranou, oni řeší v Čechách s ministerstvem zahraničí pohřeb, odvoz do
Palestiny," doplnila. Česká policie ale ve čtvrtek znovu zopakovala, že podle prozatímních
zjištění nic nenasvědčuje tomu, že výbuch měla na svědomí "třetí osoba".
V rezidenci palestinského velvyslance v Praze bylo dvanáct kusů zbraní, mezi nimi samopaly
a pistole. Zajistili je tam policisté zasahující kvůli výbuchu trezoru, po němž zemřel
palestinský velvyslanec Džamál Muhammad Džamál. Přechovávání zbraní na velvyslanectví
je podle mezinárodních dohod nelegální a palestinská strana se za to diplomatickou cestou ČR
omluvila.
Kazimír z Hradu se nad koalicí vznáší jako zlý duch, píše německý list (CTK 7.1.)
Vznik nové české vlády zaujal i novináře za hranicemi. Pro stabilní budoucnost země by bylo
třeba, aby křehké budoucí koalici nikdo do cesty nekladl zbytečné překážky, píše německý
deník Süddeutsche Zeitung v článku Kazimír na Pražském hradě. Vzhledem k dosavadnímu
přístupu prezidenta Miloše Zemana však list takový vývoj nepovažuje za pravděpodobný.
Stejný názor má i rakouský deník Wiener Zeitung, podle kterého je Zeman kazisvět.
"Prezident a levicový populista Miloš Zeman se nad nyní vytvořenou vládní koalicí vznáší
jako zlý duch," píše Süddeutsche Zeitung. "Celé měsíce se snažil novému
sociálnědemokratickému premiérovi Bohuslavu Sobotkovi klást do cesty překážky,"
pokračuje list a vypočítává vznik strany SPOZ, která podle něj měla odvést od ČSSD voliče, a
takzvaný lánský puč protisobotkovského křídla strany, který však skončil neúspěchem.
"Nyní, když Sobotka po tvrdých jednáních upekl koalici s hnutím ANO miliardáře Andreje
Babiše a s křesťanskými demokraty, hrozí Kazimír na Pražském hradu tím, že odmítne
jmenovat některé kandidáty na ministry," píše dále deník. "Čisté motivy ho k tomu nevedou,
spíše nenávist a přehnaná touha po odplatě."
Podle Süddeutsche Zeitung se koaliční strany shodly jen na nejmenším společném
jmenovateli a jejich zájmy z dlouhodobého hlediska nejdou stejnou cestou. "Česko tak zrovna
nejde vstříc fázi stability, kterou země nutně potřebuje, a to i z hospodářského hlediska. Proto
není nyní nic tolik potřeba, jako státnické chování. Bohužel tady zůstává jen u zbožného
přání," uzavírá německý deník.
Wiener Zeitung v článku nazvaném Zeman je kazisvětem poznamenává, že ačkoli je koaliční
smlouva podepsána, kancelář hlavy státu zatím nesdělila žádný termín, kdy prezident jmenuje
Sobotku premiérem.
"Zdá se, že v Česku se naplnily nejhorší obavy při formování vlády," napsal rakouský list s
tím, že Zeman se "jmenováním nové vlády nespěchá". "Zjevně si chce ponechat co nejvíce
času," míní a připomíná, že prezident má výhrady proti vícero ministrům.
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"Nyní chce očividně vyrovnat staré účty, a to i se šéfem ČSSD," tvrdí Wiener Zeitung s tím,
že například Sobotka a předpokládaný ministr zahraničí Lubomír Zaorálek v roce 2003 při
volbě prezidenta upřednostnili před Zemanem jeho pravicového rivala Václava Klause a
kandidát na ministra pro legislativní radu vlády, lidská práva a rovné příležitosti Jiří
Dienstbier zase Zemana opakovaně tvrdě kritizuje. Wiener Zeitung rovněž připomíná, že
Zeman využívá ústavu až do krajnosti, neboť nejvyšší zákon země mu nestanovuje žádné
lhůty a pouze uvádí, že prezident jmenuje ministry na návrh premiéra. "Zeman může se
jmenováním vlády čekat tak dlouho, jak bude chtít. A totéž platí i pro jmenování premiéra
samotného," konstatoval rakouský deník.
Reuters: President M. Zeman bude za několik dní jmenovat B. Sobotku předsedou vlády
(Radio Praha 9.1.)
To také hlava státu potvrdila ve čtvrtek v rozhovoru s agenturou Reuters. Tím se otevře cesta
k vytvoření nové vlády trojkoalice ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL. K některým kandidátům
na ministerská křesla má ale president výhrady. B. Sobotka splnil naopak všechny podmínky,
které jsem stanovil, řekl M. Zeman. President počítá s tím, že nová česká vláda vznikne do
konce ledna t. r.
Sobotka utřel Zemana: Ministry si prosadím, hradní náměstky nechci, zmenšíme moc
prezidenta (HN 15.1.)
Hradu neuhnu, potřebuje mít mantinely. Budoucí předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD)
takto tvrdě vystoupil proti prezidentu Miloši Zemanovi. Seznam kandidátů na posty ministrů
chce prosadit beze změn za každou cenu. V rozhovoru pro Hospodářské noviny šéf sociální
demokracie uvedl, že je nezbytné uhájit podobu parlamentní demokracie.
Bohuslav Sobotka pojal podle Hospodářských novin sestavování vlády jako klání o podobu
české demokracie. Nechce proto ustoupit hlavě státu Miloši Zemanovi, který Sobotku sice
jmenuje premiérem už tento pátek, ale hodlá do personálního složení vlády zasahovat.
"Nevidím důvod k personálním změnám v návrhu, který jsem předběžně panu prezidentovi
předložil. Nejde jen o otázku personálního složení, ale také o to, abychom neposouvali
charakter parlamentní demokracie k poloprezidentskému nebo prezidentskému systému. To,
jakým způsobem nyní koalice postupuje, není jen otázka dneška, ale je to otázka vytváření
určitých precedentů do budoucnosti," prohlásil Sobotka v rozhovoru pro HN.
Budoucí premiér odmítl také Zemanovy plány uchovat si vliv na novou vládu tím způsobem,
že by nynější ministři kabinetu Jiřího Rusnoka přešli na posty náměstků. Sobotka už také
přemýšlí, jak zabránit tomu, aby se přímo volený prezident musel pohybovat pouze v jasně
stanovených mezích. Zároveň by už neměla nastat situace, kdy by prezident otálel se
jmenováním premiéra, jako je tomu v tomto případě.
"Vytváříme tady určitá pravidla, podle kterých se může postupovat za čtyři nebo osm let.
Pokud možno v polovině volebního období chceme schválit změny Ústavy, aby některé
pravomoci prezidenta byly zpřesněny. Je důležité, aby byly pevné časové mantinely," uvedl
šéf sociálních demokratů.
Sobotka přes veškeré pochybnosti věří, že prezident seznam ministrů odsouhlasí.
Konec daňovým rájům? Vláda připraví přísné opatření (Parl. listy 17.1.)
Připravovaná vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) chce od ledna 2016 spustit nová pravidla,
díky nimž by měl skončit neprůhledný únik peněz do daňových rájů. Kabinet tak chce na
daních vybrat více. Firmy i lidé budou nově muset platby například na Seychelly hlásit
finančnímu úřadu, jehož analytici transakce prověří a posoudí, zda nejde o daňové úniky.
V Česku působí asi třináct tisíc společností, které mají vlastníka v některém z daňových rájů.
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Do zahraničí pak různou formou odcházejí desítky miliard korun. V některých případech si
české firmy objednávají fiktivní či nadhodnocené služby od offshorových společností. Píší o
tom Hospodářské noviny.
Budoucí vláda věří, že by díky důslednému sledování podezřelých transakcí mohla vybrat na
daních více peněz. "Platba, která nebude nahlášena do systému, nebude následně daňově
uznatelným výdajem," vysvětlil záměr budoucí premiér Bohuslav Sobotka. "Touto cestou
utekla do zahraničí spousta finančních prostředků i kriminální povahy. Musí se to omezit,"
souhlasí také kandidát na ministra financí Andrej Babiš (ANO). Právě jeho úřad by měl mít
zavádění nových pravidel na starosti. Povinnost by se měla uplatňovat od určitého limitu,
který je nutné stanovit. Na analyticích poté bude posoudit, zda jde o standardní platby, nebo
obcházení zákonů. Na druhou stranu toto opatření bude znamenat administrativní zátěž pro
celou řadu společností. "Otázkou je, co to je za společnosti, když odvádějí platby na firmy do
daňových rájů. Je povinností vlády, aby udělala vše proti daňovým únikům. Tato diskuse se
vede ve všech vyspělých státech a je to jedna z oblastí, kterou EU nezvládla," stojí za
koaličním plánem Sobotka. Jak HN připomínají, pravidla pro daňové ráje už zpřísnila vláda
Petra Nečase, zavedla pětatřicetiprocentní srážkovou daň na všechny platby do zemí, s nimiž
nemá Česká republika uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Opatření ale
nedosáhne na země, které jsou v EU - Lucembursko, Maltu nebo Kypr.
V boji s praním špinavých peněz by měl navíc pomoct nový centrální registr bankovních účtů,
který navrhoval už exministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). "Bude to jedna z priorit.
Spravovat by jej mohla třeba Česká národní banka a přístup by do něj měly bezpečnostní
složky, kterým by to dost pomohlo v práci," domnívá se také Kalouskův pravděpodobný
nástupce Andrej Babiš. Podle zjištění deníku by mělo jít o databázi, ve které půjde snadno
zjistit, v jaké bance má určitý člověk nebo společnost vedený účet. Propagátorem tohoto
opatření je prý i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.
Lihová mafie mohla na nezdaněném lihu ošidit Česko nejméně o tři miliardy
(iHNed 17.1.)
Až na vrchol lihové mafie se podle svých slov dostala policie z Vrchního státního
zastupitelství v Olomouci. Podvodná skupina mohla na nezdaněném alkoholu stát ošidit
nejméně o tři miliardy korun. Takzvaná lihová mafie mohla na nezdaněném lihu ošidit stát
nejméně o tři miliardy korun. Její údajný šéf Radek Březina prý z vazební cely policistovi
nabídl desetimilionový úplatek a snažil ovlivňovat svědky.
Policie zabavila přes dva miliony litrů nezdaněného lihu. "Podařilo se nám dostat na vrchol
lihové mafie. Mezi obviněnými jsou podle něj jak špičky mafie, tak řadoví "vykonavatelé".
U všech prý existuje obava, že by ovlivňovali svědky, u většiny i hrozba útěku. Vyšetřování
bylo zahájeno již v r. 2012. Již tehdy začala série úmrtí a poškození zdraví v důsledku
konzumace alkoholu kontaminovaného metanolem. Celkem zemřelo 47 osob a desítky utrpěly
vážené poškození zdraví.
Ve snaze podplácet a jinak manipulovat s trestním řízením se prý Březina neomezil jen na
zmíněného policistu. "Byla zde i snaha nějakým způsobem ovlivnit a podplatit státního
zástupce, případně i soudce, kteří rozhodovali o vazbě pro bratra 'hlavy' té skupiny, pro bratra
pana Radka Březiny," uvedl v pátek Komár.
Obroda ODS za dohledu starých tváří (Zprávy E15 20.1.)
Těžko říct, zda si malá opoziční sedmiprocentní strana zasloužila takovou mediální pozornost.
Ale ODS dvacet let určovala tuzemskou politiku a její olomoucký pokus o restart lákal.
Podaří se? Nepodaří? Kdo vešel do olomouckého hotelu Clarion, musel ihned získat pocit, že
nepodaří. S největší propagací zde byl přítomen Ivan Langer. Byť ne jako vysoký politik
ODS, ale za svou soukromou školu Cevro Institut, která se v poslední době stala odkladištěm
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někdejších politiků ODS.
Novou ODS tak vítal někdejší lobbista za zájmy zavražděného podnikatele Františka Mrázka,
tak řečené „Íčko“, kterého v jeho rodné Olomouci voliči v roce 2010 vykroužkovali z prvního
místa kandidátky ODS. Když se Langer pouští do družného rozhovoru s jedním z někdejších
„rebelů“ Ivanem Fuksou, návrat do starých časů se zdá dokonán.
A přehled toho nejlepšího z ODS pokračuje dál. Delegáty kongresu zdraví propagačními
materiály i mládežníci z Mladých konzervativců. Na první straně letáku s jejich předsedou
Jiřím Fremrem, který vybízí k „ještě intenzivnější práci ve prospěch liberálních a
konzervativních ideálů a hodnot“.
Sám se Fremr za konzervativní ideály příkladně bije. Známost si zjednal především v roce
2010, kdy při návratu z májky zmlátil člověka a dostal za to dvouletou podmínku. Příkladně
konzervativně se pak hájil křivým tvrzením, že byl nejprve on napaden. Stíhání za tento
přečin pak zahladila amnestie Fremrova životního příkladu konzervativismu a zakladatele
ODS V. Klause.
Nejpůsobivější je ale prezentace europoslanců ODS. Jde totiž asi o jedinou část ODS, která
ještě má nějaké peníze. V rámci jejich frakce Evropských konzervativců a reformistů mají
nárok na nejrůznější příspěvky, takže stánek v Olomouci je to nejmenší. Brožura o jejich
pětileté činnosti je sice obsáhlá a na dobrém papíře, ale skutečné výsledky jsou sporné.
Frakce kromě britských a polských konzervativců a české ODS sdružuje nejrůznější obskurní
evropské ministrany a po letošních volbách do EU- parlamentu se možná rozpadne. Nakonec
ale čeští europoslanci ODS byli na sněmu v Olomouci klíčoví. J. Zahradil získal 1.
místopředsednictví, další europoslanec E. Tošenovský získal řadové místopředsednictví.
Naopak E. Kožušník, který kandidoval na post předsedy, zcela vyhořel. Při jeho nesouvislém
vyprávění o „nových vlacích na starých podvozcích“ se delegáti nepokrytě bavili a doufali v
konec ostudy. Volby v Olomouci tak fakticky rozhodli o složení eurokandidátky ODS pro
první volební zkoušku po sněmovním debaklu. Do Evropského parlamentu bude kandidovat
jako jednička Zahradil, za ním Tošenovský a následně Oldřich Vlasák. Více europoslanců
ODS jistě nezíská.
Jednota před kamerami, chaos v předsálí:
Delegáti při volbě mají plno řečí o jednotě, ale v předsálí to tak nevypadá.
Ve světle kamer se ale ODS snaží ukázat jednotu a nový start. Nový předseda Petr Fiala se
dokáže zaštítit všemi od šéfa prvorepublikových agrárníku Antonína Švehly, britské
premiérky Margaret Thatcherové, přes Klause, Nečase až po poraženou sokyni Miroslavu
Němcovou. Ta je smutnou postavou sjezdu.
Její kandidátský projev je pak plný uraženosti a zneuznání. Zisk pouhých 66 hlasů proti 437
hlasům Fialy je totální debakl. Fiala může být spokojen, ale zároveň musí řešit velký problém,
že ODS nemá v čele ani jednu ženu.
ODS se sice pokusila o restart, zvolila Fialu a změnila stanovy, ale nepochopitelně vyautovala
z vedení nejpopulárnější osobnost strany Jiřího Pospíšila. Přestože platil za favorita volby 1.
místopředsedy, s ostudou nedosáhl ani na post řadového místopředsedy. Přitom s Němcovou
je aktuálně nejpopulárnější tváří, věří mu 32 procent lidí podle agentury CVVM.
Proti tomu Fialovi věří zatím jen 15 procent lidí. Pospíšil také jako jediný dokázal v
posledních krajských volbách vyhrát nad ČSSD ve svém Plzeňsku. Ani to ale nepomohlo.
Nová ODS se zjevně nechce voličům příliš podbízet. Odvážné rozhodnutí od strany, která
osciluje na hraně zvolitelnosti do Poslanecké sněmovny.
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Pospíšil: Rozvázal ruce žalobcům a to ho stálo křeslo (Eurozpravy domaci 19.1.)
Výsledek kongresu ODS nezklamal jen Miroslavu Němcovou, která si postěžovala, že nebyla
zvolena předsedkyní, ale i bývalého místopředsedu Jiřího Pospíšila. Tomu podle jeho
vlastních slov uškodila snaha posílit nezávislost žalobců. Jiří Pospíšil nejprve prohrál s Janem
Zahradilem boj o prvního místopředsedu. Následně mu delegáti dali jasně najevo, že ho
nechtějí ani řadovým místopředsedou a proto nakonec po několika kolech volby boj vzdal.
A důvod, proč nebyl zvolen? Prý jeho snaha posílit nezávislost státních zástupců. "Byl jsem
na konferenci v jednom regionu a tam se zvedl delegát a veřejně řekl, že za to, že jsem se
pokoušel posílit nezávislost státních zástupců, nemůžu očekávat podporu. A sklidil za to
velký potlesk v sále. Takovou atmosféru jsem bohužel zažil," řekl idnes.cz.
Právě státní zástupci jsou občanským demokratům trnem v oku, jelikož aféra Nagygate,
kterou rozjeli, položila vládu Petra Nečase. A o Pospíšilovi se mluví jako o ministrovi, který
jim rozvázal ruce. Výsledkem jsou desítky vyšetřovaných nebo souzených korupčních kauz,
které se dotkly ale i jiných stran. Například kauza CASA se týká TOP09 či Rathova aféra
zasáhla ČSSD.
Mezinárodní ostuda: Německý politik prý opisoval ve své práci na Univerzitě Karlově
(Tiscali 20.1.)
Univerzita Karlova prověří podezření, zda generální tajemník bavorské vládní
Křesťanskosociální unie (CSU) Andreas Scheuer nepodváděl ve své doktorské práci obhájené
v Praze. Podle německých zpravodajských serverů to oznámil ředitel Institutu politologických
studií Fakulty sociálních věd UK Petr Jüptner. Scheuer sám chtěl univerzitu o přezkoumání
práce požádat a vyzval ji k tomu i německý ombudsman pro vědu Wolfgang Löwer, podle
něhož je politikova rigorózní práce minimálně zčásti klasickým plagiátem.
Za německy psanou práci s názvem Politická komunikace CSU v systému Bavorska získal
Scheuer v roce 2004 v Praze titul PhDr. Před svým jménem začal uvádět zkratku Dr., ačkoli
český malý doktorát jako plnohodnotný doktorský titul uznávají v Německu jen dvě spolkové
země, a to Berlín a Bavorsko. Když tato skutečnost vyšla minulý týden najevo, Scheuer se
používání titulu Dr. vzdal.
Jeho práce ale podle německého tisku vykazuje i formální nedostatky. Scheuer prý do ní
převzal dlouhé pasáže z textu, který vydala Spolková centrála pro politické vzdělávání ve
spolupráci s Münsterskou univerzitou, aniž by řádně uvedl zdroj.
Právě tyto pasáže označil Löwer v nedělníku Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS)
za klasický plagiát.
Zeman se rozhodl. Sobotkovu vládu jmenuje ve středu (LN 23.1.)
Prezident Miloš Zeman jmenuje novou koaliční vládu premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD)
ve středu 29. ledna ve 14:00 na Pražském hradě. Stane se tak 95 dní od voleb. Na hradním
webu to uvedl jeho mluvčí Jiří Ovčáček. S jednotlivými kandidáty na ministry prezident v
současné době jedná.
Prezident dříve uvedl, že k některým ministrům má výhrady a že jmenování kandidátů, které
mu navrhl premiér, nepovažuje za automatické. Jeho schůzky s uchazeči koaliční vlády
ČSSD, ANO a KDU-ČSL o ministerská křesla, které začaly v úterý, ale ukázaly, že do funkce
jmenuje i ty, které dříve označil za problematické. „Dá se předpokládat, že pan prezident
jmenuje ve středu na Pražském hradě všech 16 členů nové vlády,“ upřesnil Ovčáček pro LN.
„Nyní je ale skutečně třeba vyčkat na dokončení všech schůzek pana prezidenta s kandidáty
na ministry,“ dodal prezidentův mluvčí.
Česko si zapsalo rekord. Vyvezlo nejvíc elektřiny (Aktualne.cz 23.1.)
Česko má za sebou další rekordní rok ve vývozu elektřiny. Podle předběžných údajů
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provozovatele přenosové soustavy, společnosti ČEPS, činil loňský čistý export 17,15
terawatthodiny (TWh), což je nejvíc v historii. Touto hodnotou se znovu potvrzuje, že Česko
patří mezi největší vývozce proudu v Evropě. Ve skutečnosti ČEZ a další firmy vyrobily na
export ještě víc elektrické energie, protože 17,15 TWh je rozdíl mezi vývozem a dovozem.
"Mohu sdělit, že minulý rok bylo toto saldo17,15 TWh, což odpovídá letům 2011 a 2012,"
řekla deníku Insider Zuzana Dvořáková, mluvčí společnosti ČEPS. Elektřina z jádra pokryla
loni 40% celkové spotřeby. Loňský čistý export dokonce o 2 TWh překonal celou roční
produkci Temelína, který loni vyrobil něco přes 15 TWh - takové množství by celým jižním
Čechám vydrželo téměř čtyři roky a jihočeským domácnostem dokonce 13 let. Loni poprvé
klesl podíl uhlí na výrobě elektřiny pod 50%.

Demonstrace proti komunistické minulosti nezabrala. Plzeňským hejtmanem je Václav
Šlajs (CTK 27.1.)
Pondělní jmenování Václava Šlajse hejtmanem Plzeňského kraje se neobešlo bez hlasitého
protestu. Přímo v jednacím sále zastupitelstva se proti nástupci Milana Chovance postavila asi
třicítka demonstrantů, kterým vadí jeho předlistopadové působení v KSČ a armádě.
Jednašedesátiletý Václav Šlajs z ČSSD, dosavadní první hejtmanův náměstek pro ekonomiku,
se v pondělí v pravé poledne stal novým hejtmanem Plzeňského kraje.
Na mimořádném jednání zastupitelstva pro něj hlasovalo 26 z 42 hlasujících zastupitelů, a to
z řad KSČM a ČSSD.
ČR patří v EU k zemím, které cizincům dávají občanství nejméně (Tiscali 27.1.)
Česko patří v EU k zemím, které udělují občanství nejméně. Poměr počtu migrantů, kteří se
českými občany stali, k celkovému počtu cizinců je v ČR pak vůbec nejnižší. Zatímco v EU
připadá na tisícovku lidí ze zahraničí ročně v průměru 23 udělených občanství, v Česku jsou
to jen čtyři. Vyplývá to z údajů Eurostatu. Podle zástupců neziskových organizací byl
důvodem přístup úřadů, ale i nezájem přistěhovalců. Situaci by mohla změnit novela
cizineckého zákona, která od letoška upravila pravidla. Lidé ze zahraničí tvoří zhruba čtyři
procenta obyvatel ČR, žije jich tu kolem 400.000. Česko se postupně ze země tranzitní stalo
zemí cílovou, krize příliv migrantů zbrzdila. Podle demografů se republika bez přistěhovalců
neobejde, začne vymírat. Společnost stárne, dětí se rodí málo. Do budoucna může hrozit
nedostatek pracovních sil.
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Největší takzvanou míru naturalizace v EU mělo Maďarsko. Na tisícovku cizinců tam
připadla v roce 2011 téměř stovka udělených občanství. Druhá příčka připadla Polsku se 67
občanstvími. Pět desítek jich na tisíc migrantů bylo ve Švédsku, Portugalsku či na Maltě.
Méně než deset občanství ročně na tisícovku lidí ze zahraničí udělí pak i Slovensko,
Lotyšsko, Estonsko, Rakousko a Litva.
Byl odsun Němců správný? Zrušit Benešovy dekrety? Názor Čechů se mění, čtěte
(Eurozprávy 28.1.)
Praha - V prosincovém reprezentativním šetření se CVVM věnovalo problematice tzv.
Benešových dekretů. První otázka mapovala názory české veřejnosti na další platnost těchto
dekretů, druhá pak názory na to, zda odsun sudetských Němců, provedený na základě
některých z těchto dekretů, byl nebo nebyl spravedlivý.
V současné době se přesně polovina dotázaných (50 %) kloní k názoru, že Benešovy dekrety
by měly platit i nadále, 14 % se domnívá, že by měly být zrušeny, více než třetina oslovených
(36 %) se k dané problematice nedokázala vyjádřit.
Významné diference lze v této otázce zaznamenat především na základě věku respondentů.
Zatímco téměř dvě třetiny lidí starších 60 let odmítá jejich zrušení, mezi mladými do 29 je
téhož názoru pouze necelá třetina (více než polovina z nich ovšem nedokáže věc posoudit),
uvádí soc.cas.cz.
Do roku 2005 se pro další platnost Benešových dekretů stabilně vyjadřovaly zhruba
dvě třetiny respondentů. V letech 2006 a 2007 si totéž myslela pouze o málo více
než polovina dotázaných. V předminulém šetření v roce 2009 ovšem opět přibylo těch,
kteří se zastávají platnosti dekretů, a to zhruba na úroveň let 2002 až 2005 (zároveň se snížil
počet respondentů nemajících na problematiku jasný názor).
Během posledních dvou let však výrazně přibylo těch, kteří schvalují zrušení dekretů (z 8 % v
r. 2009 na 17 % před dvěma lety, resp. 14 % v současnosti) a zároveň ubylo i zastánců
dekretů (z 65 % v roce 2009 na 49 % v roce 2011, resp. 50 % dnes).
Odsun považují v současnosti za spravedlivý dvě pětiny dotázaných (40 %), naopak celkem
36 % jej pokládá za nespravedlivý – přičemž téměř čtvrtina respondentů (23 %) se přiklonila
k názoru, že sice odsun byl nespravedlivý, ale za minulostí je potřeba udělat tlustou čáru.
V uplynulých letech pozvolna ubývá zastánců odsunu, resp. těch, kteří hodnotí odsun jako
spravedlivý a naopak se zvyšuje podíl těch, kteří jej obecně hodnotí jako nespravedlivý.
Svou roli zde hraje skutečnost, že se mladí lidé (15-29 let) o problematiku odsunu sudetských
Němců příliš nezajímají, případně nemají utvořen jednoznačný názor, což platí asi o polovině
z nich. Nespravedlnost odsunu přitom nadprůměrně často reflektují vysokoškoláci a
politicky příznivci středu a pravého středu (zejména voliči KDU-ČSL a TOP 09).
Česko má novou vládu, Zeman si hned rýpl do Sobotky (Eurozprávy 29.1.)
Praha - Česká republika má po 95 dnech od předčasných voleb politickou vládu. Kabinet v
čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD) dnes na Pražském hradě jmenoval prezident
Miloš Zeman. Koaliční vláda sociální demokracie, hnutí ANO a lidovců dnes ve Strakově
akademii zasedne k prvnímu jednání. Nahradí úřednický kabinet premiéra Jiřího Rusnoka,
který prosadil Zeman; zemi vedl od loňského léta.
"Jsem přesvědčen o tom, že nová vláda přinese České republice hospodářský růst, přinese jí
prosperitu a přinese jí také potřebnou stabilitu," řekl Zemanovi vzápětí po jmenování vlády
Sobotka, který je druhým nejmladším premiérem v historii samostatné ČR. Zdůraznil, že
cílem kabinetu je realizovat sociálně citlivou a spravedlivou politiku. Bude usilovat o
efektivní a transparentní stát. Ve vládě má ČSSD 8, ANO 6 a lidovci tři křesla.
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Nová vláda v číslech:
3 ženy: Ženské zastoupení získala Sobotkova vláda v Michaele Marksové-Tominové (ČSSD),
Věře Jourové a Heleně Válkové (obě ANO). Podle dostupných údajů měli před Listopadem
"rudou knížku" KSČ ministr financí a vicepremiér Andrej Babiš, ministr průmyslu a obchodu
Jan Mládek a ministryně spravedlnosti Helena Válková. Lidovecký šéf zemědělství Marian
Jurečka (32) je vůbec nejmladším členem Sobotkova týmu, ministryně spravedlnosti Helena
Válková (ANO) (63) je nejstarší členkou vlády.

Jihočeský kraj
U hranic už trpaslíci nefrčí. Trhovci vaří pro Němce drogy (MFD 4.1.)
Němečtí policisté obnovili v příhraničí důkladné kontroly automobilů. Tvrdí, že do jejich
země proudí z Česka ve velkém pervitin a marihuana. "Staly se tu už tři případy, kdy policie
objevila varny i dealery drog," říká starosta Strážného Jiří Vacek.
U Strážného bylo v pátek otevřeno zhruba 50 stánků. Jen u dvou prodávali trpaslíky.
Příhraniční obchod se radikálně mění. Sádrové trpaslíky a další zboží z tržnic střídají drogy.
Vietnamští stánkaři vyrábějí, pěstují a distribuují u německých i rakouských hranic zejména
pervitin a marihuanu. Bavorská policie právě kvůli přílivu drog do země spustila od Nového
roku více kontrol. Čeští řidiči se na ně musí připravit v třicetikilometrovém pásmu
bavorského vnitrozemí. K hranicím se tak vrátí policisté v civilních automobilech, kteří budou
namátkově vytipovávat vozidla a odstavovat je.
Tyto kontroly byly nejčastější u hraničního přechodu ve Strážném - Philipsreutu na konci
roku 2007, kdy Česko vstoupilo do Schengenu a z hranic zmizeli celníci. Už tehdy Češi
kontroly kritizovali, nyní to německá strana vysvětluje narůstající kriminalitou v příhraničí.
Skvělá reklama pro jižní Čechy (www-JK 6.1.)
V prosinci 2013 navštívila Jihočeský kraj skupina zástupců významných ruských cestovních
kanceláří a novinářů, včetně štábu ruské televize ATN - Rossija 2 a 24, jejíž sledovanost se
pohybuje na hranici 3 milionů diváků.
Podívejte se na originální reportáže o Jihočeském kraji, zejména pak o Hluboké nad Vltavou,
Třeboni, Českém Krumlově, Vyšším Brodě a Lipensku.
Videa naleznte v následujících odkazech na stránky ruské televize ATN - Rossija:
http://atntv.ru/9051-rozhdestvo-v-evrope.html
http://atntv.ru/9065-chexiya-1.html
http://atntv.ru/9085-chexiya-2.html
Budějovický Budvar loni uvařil nejvíc piva ve své historii (iDNES 8.1.)
Budějovický Budvar loni uvařil 1,424 milionu hektolitrů piva. To je nejvíc v jeho 118leté
historii a je to o 6,2 procenta více než před rokem. Výsledky oznámil pivovar v tiskové
zprávě. Budějovický Budvar vede v zahraničí řadu sporů o používání své značky. V letech
2000 až 2012 bylo definitivně ukončeno 173 sporů, z nichž Budějovický Budvar vyhrál 120
případů a 10 sporů skončilo smírem nebo remízou. Loni pivovar uspěl v Itálii, Portugalsku a
ve Velké Británii.
Rekordních výsledků dosáhl i export pivovaru, který je vlastněný státem. Do 65 zemí
putovalo 763 tisíc hektolitrů piva, což je o 106 tisíc meziročně více. Větší oblibě za hranicemi
podle pivovaru pomáhá to, že se firmě daří zvyšovat počet zemí, ve kterých může používat
své ochranné známky Budweiser Budvar, Budějovický Budvar a Czechvar. Počet států, kam
podnik vyvážel své pivo, se i díky tomu meziročně zvýšil o sedm.
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Jestliže exportoval Budvar své pivo v r. 1991 jen do 18 zemí, šlo jeho pivo v loňském roce již
do 65 zemí světa.
Jihočeský hejtman se setkal s novým českým velvyslancem v Rakousku (www-JK 8.1.)
Spolupráce mezi Jihočeským krajem a Rakouskem byla hlavním tématem setkání hejtmana
Jiřího Zimoly a nového českého velvyslance v Rakousku Janem Sechterem. To se uskutečnilo
ve středu 8. ledna 2014 v budově krajského úřadu.
„Seznámil jsem pana velvyslance s projekty, na kterých náš kraj spolupracuje se spolkovými
zeměmi Horní a Dolní Rakousy, ať už samostatně, nebo i v rámci Evropského regionu Dunaj
- Vltava či o právě chystané Dohodě o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousy a kraji
Jihomoravský, Jihočeský a Vysočina. A směry, kterými by se měla i do budoucna vyvíjet,"
uvedl Zimola. „Samozřejmě jsme se nemohli vyhnout problematice dopravního spojení do
Rakouska. S panem velvyslance Sechterem jsme se domluvili, že nad tímto tématem
přichystáme do budoucna pravidelné schůzky také s rakouským velvyslancem v České
republice," dodal.
Krajští radní schválili 3,9 milionu pro společnost Jihočeské letiště České Budějovice
(www-JK 10.1.)
Rada Jihočeského kraje schválila mimořádnou provozní a investiční dotaci na první dva
měsíce roku 2014 pro Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. v celkové výši téměř 3,9
milionu korun.
Společnost Jihočeské letiště České Budějovice provozuje svou činnost v areálu bývalého
vojenského letiště v Plané u Č. Budějovic a rovným dílem ji vlastní Jihočeský kraj a
Statutární
město
Č.
Budějovice.
„Tyto prostředky letiště nutně potřebuje ke svému provozu vzhledem k tomu, že
českobudějovické zastupitelstvo v prosinci svůj příspěvek této společnosti neschválilo" uvedl
jihočeský radní pro dopravu Antonín Krák s tím, že o dalších krocích a financích budou
českobudějovičtí zastupitelé ještě jednat.
Jihočeský hejtman Jiří Zimola považuje situaci za velmi vážnou. „Na 15. ledna jsem proto
svolal mimořádné zasedání dozorčí rady společnosti Jihočeské letiště. Musíme vyřešit situaci,
kdy nesplněný závazek statutárního města může přivést tuto společnost do zásadních
problémů," uzavřel.
Předsedou Jihočeské ODS zůstává Martin Kuba (Reg. noviny 14.1.)
Žádné překvapení. Předsedou jihočeského sdružení Občanské demokratické strany zůstává
nadále Martin Kuba. V pondělí večer mu dali při hlasování přednost před Janem Bauerem
účastníci regionálního sněmu strany.
Na pozice členů výkonné rady ODS navrhli jihočeští občanští demokraté Martina Kubu a Jana
Bauera, na předsedu strany Petra Fialu. Jako místopředsedu ODS by Jihočeši rádi viděli Jiřího
Pospíšila
Vodní kapky pomáhají především v České republice (www-JK 15.1.)
Vodní kapky jsou společným humanitárním projektem společnosti ENERGIE AG BOHEMIA
a Diecézní charity České Budějovice. Již pátým rokem se snaží pomáhat obyvatelům oblasti
Kilwa-Kasenga v africkém Kongu k přístupu k pitné vodě. Druhým rokem jsou Vodní kapky
doma i v České republice, kde se zaměřují na pomoc především handicapovaným
spoluobčanům.
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ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., do níž v České republice patří společnosti ČEVAK, VAK
Beroun, Vodos Kolín, VS Chrudim, VHOS Moravská Třebová a Aqua Servis Rychnov nad
Kněžnou, se na projekt Vodní kapky zavázala přispět jedním haléřem ze svého zisku za každý
prodaný m3 vody.
Za rok 2013 činí tato částka 382 373 korun, z které se podpoří obnova studní a oprava
čerpadel v Kongu v částce 121 673 korun a dalších 260 700 korun bylo již použito na podporu
a pomoc v Česku.
Záštitu nad projektem převzala náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Ivana Stráská. „Jsem
ráda, že mohu každoročně podpořit myšlenku Vodních kapek, které pomáhají tam, kde je to
skutečně zapotřebí. Těší mě, že částka na podporu neziskových organizací převýšila 260 000
korun," řekla Stráská.
„V jižních Čechách byla podpora věnována zejména na provoz českobudějovického centra
Arpida, které již dvacet let pomáhá rodinám pečujícím o děti s tělesným a kombinovaným
postižením, dále na nákup potřebných věcí pro Azylový dům FILIA poskytující služby
matkám s dětmi a dále získalo finanční podporu například Občanské sdružení Borůvka,
Borovany, jehož hlavní činností jsou týdenní odlehčovací pobyty pro těžce tělesně postižené
děti. Další částky podpory směřovaly i do ostatních oblastí České republiky, kde jednotlivé
společnosti patřící do skupiny ENERGIE AG provozně působí", řekl Ivan Kafka, vedoucí
marketingu a komunikace ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.
České kraje podepsaly pracovní program spolupráce s Dolním Rakouskem
(Radio Praha 16.1.)
Krajští hejtmani Jižní Moravy, Jižních Čech a Vysočiny M. Hašek, J. Zimola a J. Běhounek
podepsali s dolnorakouským zemským hejtmanem E. Pröllem v Brně společný pracovní
program o spolupráci na léta 2014 až 2017. Ten předpokládá m. j. zřízení přeshraničního
vysokoškolského studia v oboru zemědělství a bezpečnost potravin. Dalšími klíčovými tématy
je dopravní spojení a přeshraniční zdravotní péče. U podpisu byl přítomen i současný český
předseda vlády J. Rusnok, který podpis dohody označil za zásadní krok pro vzájemnou
spolupráci. Zemský hejtman E. Pröll nazval setkání vpravdě setkáním historickým, a sice
proto, že se koná 25 let po pádu železné opony a 10 let po vstupu ČR do EU.
Šumavské čekání na Godota (CTK 17.1.)
Problém nespočívá v tom, že byl Národní park Šumava zřízen, ale ve způsobu, jakým je
spravován a jak je naloženo s obcemi na jeho území.
Už dvacet let jsem starostou malé šumavské vesničky v centrální části Šumavy. Mnozí by
čekali, že starosta z takového zapadákova řeší nanejvýš drobné sousedské roztržky, případně
tu a tam odešle v zásadě nedůležité lejstro. Jsem přesvědčen, že tak by tomu i být mělo.
Realita je však taková, že se čím dál častěji vydávám přesvědčovat pana premiéra nebo pana
ministra o potřebě zavedení jasných pravidel pro Šumavu. Ačkoliv jsem podobných schůzek
absolvoval nepočítaně, mají jedno společné – obci Modrava nic nepřinesly.
Ne proto, že se nepodařilo nic vyjednat, ale protože nic z vyjednaného nebylo dodrženo.
Celá tato peripetie má svůj začátek ve vyhlášení Národního parku Šumava. Vyhlášení, které
šumavské obce hlasitě podporovaly, a troufám si tvrdit, že i dnes podporují. Problém tedy
nespočívá v tom, že byl park zřízen, ale ve způsobu, jakým je spravován a jak je naloženo
s obcemi, které leží na jeho území.
Je velký omyl domnívat se, že díky hraničnímu pásmu a železné oponě zůstala šumavská
příroda nedotčená.
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I přesto byla Šumava stále velmi významná pro národní hospodářství, a to především díky
přírodnímu bohatství. Pro rozsáhlý šumavský a pošumavský dřevozpracující průmysl to byl
téměř nekonečný zdroj dřeva. Šumavské lesy byly díky dobré péči předválečných vlastníků ve
skvělé kondici. V oblasti zemědělství převažovala živočišná výroba, což při tehdejším
přístupu znamenalo velkokapacitní chovy a tisíce kusů dobytka. Je tedy velký omyl domnívat
se, že díky hraničnímu pásmu a železné oponě zůstala šumavská příroda nedotčená. Byla
systematicky využívána stejně jako staletí před tím.
Předlistopadové vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Šumava sice umožňovalo rozsáhlou
územní ochranu, ale po pádu železné opony vyvstalo hned několik silných důvodů pro
vyhlášení národního parku. A paradoxně nešlo výhradně o argumenty spojené s ochranou
přírodních fenoménů.
Důvody pro vyhlášení národního parku nebyly paradoxně spojené výhradně s ochranou
přírodních fenoménů. Hraniční pásmo, vojenské újezdy, vysídlené vesnice, zlikvidované
školy, kostely nebo hřbitovy měly jedno společné – byly státním majetkem. Fyzických
vlastníků bylo jako šafránu a právnické osoby neměly na historický majetek na tomto území
právo. Přesto bylo na samém počátku zapotřebí i mnoha souhlasů. Politický souhlas byl
jednodušší než souhlas domorodců.
A tak ekipa vyjednavačů vyrazila do šumavských hvozdů s poselstvím, kterak šumavské
hraniční hvozdy ke štěstí a blahobytu národním parkem přijdou a kterak bude šumavský
hvozd národním parkem zachráněn před nenasytnými dřevožrouty. A domorodý lid
s vyhlášením národního parku souhlasil. Souhlasil také proto, že národní park chápal jako
dobrou příležitost pro budoucnost Šumavy a dobrou značku pro prosperitu šumavských obcí.
Po vlně euforie však přišlo období vystřízlivění. Memoranda o spolupráci, Krajinné
integrované plány rozvoje, O Šumavě společně, Základní šumavská dohoda či Vize 2020 – to
jsou dnes bezcenné cáry papíru, které pouze zneužily důvěry šumavského regionu. Koncepce
přinášející dodržení oněch slibů nepřežily své autory, tedy ředitele národního parku, kterých
bylo za dvacet dva let jako máku, ale ani ministry životního prostředí, kterých bylo ještě více.
V území bez pravidel může kdokoliv cokoliv, a tak se Šumava stala bojištěm. Troufám si
tvrdit, že k tomuto stavu přispěla největší mírou neschopnost vlády České republiky dát
takovému projektu evropského významu smysluplná pravidla.
Absence pravidel má také za následek, že se v šumavském parku praktikuje ochrana podle
toho, jaký je právě ve funkci ředitelJak se v takovém prostředí žije, pracuje a podniká? To
záleží na tom, čím má vlastně Šumava být. Šumavský region trvale volá po stanovení jasných
a trvalých pravidel, jejichž společným jmenovatelem bude široká odborná a společenskopolitická dohoda, založená na znalosti prostředí a zdravém rozumu. Odpůrci takového řešení
pak plní mediální prostor cílenou hysterií o osud vybraného, mediálně zajímavého druhu, tu
brouka, tu tetřeva či perlorodky, aby tak byl vytěsněn prostor pro pravidla.
Absence pravidel má také za následek, že se v šumavském parku praktikuje ochrana podle
toho, jaký je právě ve funkci ředitel. Jeden rok dostane lesní správce pokutu za to, že kůrovce
namnožil, aby druhý rok dostal pokutu za to, že ve stejné lokalitě jeho namnožení zabránil.
Tetřev se chrání v místech, kde není, a nechrání se tam, kde je. Kde nejsou pravidla, je
zmatek. Nicméně nepřestáváme doufat, že jednou bude naše snaha korunována úspěchem a
zdravý rozum zvítězí. Nebyli to aktivisté, politici či ředitelé národního parku, kdo inicioval
společná jednání, jejichž cílem mělo být vytvoření dlouhodobé a politicky neměnné
programové strategie, která měla učinit Šumavu – po vzoru Národního parku Bavorský les –
mezinárodně uznávaným národním parkem respektujícím přírodu i člověka.
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Jsou to šumavské obce, které nemohou ustat ve svém úsilí, protože jim jde o současnost i
budoucnost, jde jim o život lidí na Šumavě. A tak už mnoho let čekáme na Godota a doufáme,
že to nedopadne jako v onom absurdním dramatu...
Temelínskou turbínu, největší ve Střední Evropě čeká modernizace za 3 miliardy
(Reg. noviny 18.1.)
Turbína prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín by měla být od září ještě výkonější.
Největší turbína ve střední Evropě získá tři nové nízkotlaké rotory a nový systém regulace.
Díky tomu se zvýší výkon turbogenerátoru temelínského bloku o dvě procenta, tedy o 22
MWe (megawatt elektrických).
Temelín se snaží zvýšit efektivitu provozu již delší dobu. Vloni například díky využití
projektových rezerv zvýšil výkon o čtyři procenta. Další dvě procenta si vedení elektrárny
slibuje právě od nových nízkotlakých rotorů turbíny. "To umožní ročně vyrobit až 340
miliónů kWh elektřiny, což odpovídá spotřebě přibližně stovky tisíc českých domácností.
Přitom se nemusí spálit 300 tisíc tun hnědého uhlí a do ovzduší vypustit přibližně 250 tisíc tun
CO2," informovala elektrárna v tiskovém prohlášení.
Temelínský turbogenerátor pracuje na výkonu 1056 MWe a po kompletní modernizaci
dosáhne výkonu 1078 MWe.
Neuvěřitelné: Jeleni na Šumavě dodržují hranice dané železnou oponou (CTK 21.1.)
I po desítkách let jeleni na Šumavě většinou dodržují hranice, které za minulého režimu
vymezily elektrické dráty železné opony.
Zatímco čeští jeleni převážně končí na linii bývalé železné opony, jeleni z Německa dodnes
využívají území do českého vnitrozemí až po místa, kde dříve dráty vedly a kde mohli i tehdy
v klidu pobývat. Zjistil to několikaletý výzkum jelenovité zvěře na Šumavě. Desítky jelenů a
srnců měly speciální obojky, které umožňovaly jejich satelitní sledování, řekl dnes novinářům
šéf výzkumu Pavel Šustr.
"Věrnost území pochází z toho, že jedinci jsou v prvním roce svého života se svou matkou, ta
je naučí území využívat způsobem, který si už pak většinou osvojí a chovají se stejně,"
vysvětlil. Část jelení populace je podle pozorování usedlá, část více migruje.
Projekt telemetrie, tedy satelitního sledování, trval na Šumavě od roku 2005 do roku 2011 a
vědci za tu dobu dali v Čechách obojky 50 jelenům a asi 60 srncům, v Německu mělo obojky
50 jelenů a na 150 srnců.
Na Šumavě žije v létě na 1800 jelenů evropských, v zimě, kdy část zvířat migruje, je to
zhruba polovina. Protože zde téměř nemají přirozené nepřítele, neboť rys je loví minimálně,
populaci před přemnožením udržuje člověk odstřely.
Výsledky pozorování shrnuje nová kniha Jelenovití na Šumavě, která v těchto dnech vychází.
Do Rakouska opět jezdí oblíbené lipenské skibusy (JČ teď 21.1.)
Každoročně v lednu se jezdí lyžovat. Ale letos sníh doma není. Nevadí. Přesto si připravte
lyže a zimní vybavení a vyražte vstříc zimním radovánkám. Kam? Třeba na Hornoplánsko. Že
ani tam není sníh? Opět nevadí, protože fungují takzvané skibusy, které vás pohodlně
dovezou až na Hochficht. Tam je momentálně zprovozněno deset kilometrů sjezdovek, na
kterých je až 70 centimetrů sněhu.
Třináctiletá přeshraniční spolupráce
Skibusy zajišťují hotely a penziony z Lipenska. Jejich společnou snahou je podpora
turistického trhu na Hornoplánsku v zimních měsících. Službu poskytují v rámci balíčků, ve
kterých je zahrnuté ubytování, skipasy, stravování a další výhody. Spolupráce s Hochfichtem
trvá už třináct let. Projekt má název Lyžování v Rakousku - spaní v Čechách.
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Jihočeské muzeum povede po bývalém řediteli P. Šafrovi nově F. Štangl (iDNES 23.1.)
Výběrové řízení na místo ředitele Jihočeského muzea bylo rychlé. Před porotu předstoupili
jen dva kandidáti. Třetí pár minut před pohovorem své úsilí vzdal. Odbornou komisi nakonec
jednomyslně přesvědčil František Štangl, bývalý krajský radní za ODS a náměstek hejtmana.
Dvaapadesátiletý Štangl je zastupitelem kraje za ODS a vedoucím restitučního oddělení
Biskupství českobudějovického. V letech 2004 až 2012 byl radním pro kulturu a památkovou
péči, poslední dva roky i prvním náměstkem hejtmana. Podle veřejného rejstříku je v několika
dozorčích a správních radách velkých společností.
Lupič-cyklista přepadl pokladní v Gmündu, policii chtěl utéct přes řeku (iDNES 25.1.)
Dva čeští policsté a jejich rakouský kolega v pátek dopadli lupiče, který se zbraní v ruce
přepadl pokladní prodejny obuvi v Gmündu. Poté nasedl na kolo a ujel. Cizince dlouhodobě
žijícího v České republice zadrželi nedaleko pěšího přechodu České Velenice - Gmünd.
"Muž popisu pachatele přijížděl proti nim. Okamžitě ho zastavili a následně mu zabránili v
útěku přes řeku Lužnici. Při prohlídce policisté u muže nalezli nabitou plynovou pistoli, celou
finanční hotovost, čepici, kterou se maskoval i a také rukavice. Při výslechu se muž k
přepadení přiznal.
"Na podezřelého muže byla vydána takzvaná extradice - rakouská strana žádá o vydání muže
k trestnímu stíhání rakouskými orgány činných v trestním řízení."
Začal přeshraniční projekt protipovodňové ochrany na Malši (Vodarenstvi 27.1.)
U Dolního Dvořiště začal přeshraniční projekt protipovodňových opatření na řece Malši. Má
ochránit hornorakouskou obec Leopoldschlag. Přijde na více než 413 milionů korun a ze 75
procent ho bude hradit Evropská unie. ČTK o tom informovali starostka Dolního Dvořiště
Helena Panská a starosta Leopoldschlagu Hubert Koller.
"Leopoldschlag byl v roce 2002, tak jako řada českých měst a obcí, postižen povodní.
Hraniční řeka Malše vystoupila z břehů a poškodila obytné budovy, dva živnostenské podniky,
čistírnu odpadních vod a sportovní areál," řekl ČTK Koller. Od tohoto okamžiku tamní
radnice usilovala o účinnou protipovodňovou ochranu pro centrum obce. Studie byla hotová v
roce 2008, další čtyři roky obec sháněla peníze.
Ochrana obce bude spočívat ve vybudování poldru na české straně, v místě nynějších pastvin
u koryta Malše. Bude mít rozměry 1000 krát 35 metrů. V případě, že přijdou záplavy, voda se
rozlije na pastviny a nebude ohrožovat centrum Leopoldschlagu.
Rakouští odborníci se budou podílet na reformě českého školství (Regiony 24, 29.1.)
V závěru loňského roku členové senátního výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a
petice navštívili sídlo největší vzdělávací společnosti ve střední Evropě WIFI International ve
Vídni, kde se seznámili s rakouským duálním systémem.
Návštěvu domluvil budoucí ministr školství M. Chládek, který se již několik let snaží o
reformu učňovského školství. Rakouští odborníci podepsali před rokem s Chládkem
memorandum o spolupráci a jsou připraveni se zavedením prvků tzv. duálního systému v
České republice pomoci.
„Problém dnešních studentů všeobecně je nedostatečná praxe, díky čemuž nemohou mladí
lidé najít práci a tím se tak v České republice zvyšuje nezaměstnanost,“ vysvětluje ředitel
WIFI Czech Republic Tomáš Zdechovský.
Rakousko má dlouhodobě světově jednu z nejnižších nezaměstnaností u absolventů
učňovského školství v Evropě a rádo by České republice předalo zkušenosti z této oblasti.
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