PRACOVNÍ LIST
CO SE STALO 19. LEDNA?
Z DOMOVA
D1. Středa byla černým dnem řidičů
PRAHA – Středa se zapsala do statistik dopravních nehod černým písmem. Policie za
jeden den zaznamenala téměř tisícovku nehod, což je dvakrát více než průměr. Policie
vyzývá řidiče, aby jezdili opatrněji a jízdu přizpůsobili zimnímu počasí.
D2. Ministerstvo školství zvýší platy učitelů
PRAHA – Na školy zřizované obcemi a kraji má letos ministerstvo školství o 3,2 miliardy
korun víc než loni. Díky tomu bude možné zvýšit platy učitelů, které by měly podle
odhadů letos vzrůst až o šest procent.
D3. Soud poslal tři muže za únos a smrt ženy za mříže
ÚSTÍ NAD LABEM – Ústecký krajský soud poslal tři muže ze severu Čech za únos a smrt
ženy na 9 až 15 let do vězení. Únos osmadvacetileté dcery podnikatele z Děčínska
naplánoval podle verdiktu soudu Martin Vlk, který stráví za mřížemi 15 let.
D4. Obec Lety nechala odstranit kámen instalovaný NS
LETY – Obec Lety u Písku nechala dnes odstranit kámen, který na jejím pozemku u
bývalého romského tábora instalovala Národní strana (NS). Kámen s nápisem Obětem
označila NS za památník obětem druhé světové války. Obec ale s jeho umístěním
nesouhlasila a vyzvala stranu, aby ho odstranila, která tak však neučinila. Proti
památníku protestovaly i romské organizace, podle nichž je znevážením Romů, kteří v
táboře za války zahynuli. NS považuje odstranění pomníku za krádež a chce podat trestní
oznámení.
D5. Jana Nováková maminkou
PRAHA – Moderátorka Novy Jana Nováková (33) má syna! Dneska ráno sporťačka
porodila malého Daniela. Šťastným otcem je režisér Jiří Adamec. Jeho partnerka i syn
jsou v pořádku a za pár dní už si je bude moci odvézt do jejich bytečku v Suchdole.
D6. Stát chce mít centrální registr svých dlužníků
PRAHA – Česká republika by měla zavést celostátní evidenci dlužníků státu. Nový registr
by měl snížit administrativní zátěž podnikatelů, například při zařazování do projektů
Evropské unie, a zároveň má zlepšit boj státu proti šedé ekonomice.
D7. SZPI dala loni řetězcům pokuty za 19 milionů Kč
PRAHA – Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) loni rozdala 18 obchodním
řetězcům pokuty celkem za 19 milionů korun. Nejvíce pokutovaným obchodním řetězcem
byla společnost Ahold Czech Republic, která provozuje síť hypermarketů Hypernova.
D8. Utajovaní virtuální operátoři
PRAHA – Kromě stávajících tří operátorů u nás existuje řada utajovaných virtuálních
operátorů. Fungují tak, že od velkých operátorů nakoupí levně větší množství SIM karet,
které pak prodávají za vyšší cenu svým zákazníkům. Zjistila to TV Prima.
D9. Neřešitelné situace na chodnících
PRAHA – Stávající přívaly sněhu nedělají problémy jen řidičům a silničářům, ale také
vozíčkářům a tělesně postiženým, kterých je u nás 130 000. Na vozíku se nemohou
pohybovat po řadě chodníků nebo zůstávají uvězněni na neudržovaných místech.
D10. Vdovy po členech svazu PTP budou odškodněny
Vdovy bývalých členů svazu Pomocných technických praporů se konečně dočkají

odškodnění. K důchodu mohou získat až 1250 korun měsíčně. Nikdo ale přesně neví,
kolik takových žen je. Evidence vdov totiž neexistuje.
ZE SVĚTA
Z1. Syn moldavského prezidenta Oleg Voronin údajně unesen v Moskvě
BUKUREŠŤ/KIŠINĚV – Syn moldavského prezidenta Vladimira Voronina zmizel v úterý v
Moskvě spolu se svými dvěma tělesnými strážci. Informuje o tom rumunský tisk, podle
něhož se prezidentova rodina obává, že podnikatel Oleg Voronin byl unesen.
Z2. Vichr odsunul start sondy k Plutu o 24 hodin
MYS CANAVERAL (USA) – Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) dnes o 24
hodin odložil start sondy New Horizons (Nové horizonty) k planetě Plutu. Podle oznámení
NASA je příčinou odkladu výpadek elektřiny v řídícím středisku.
Z3. Další oběť ptačí chřipky v Indonésii
JAKARTA – V Indonésii si ptačí chřipka vyžádala další oběť. Jak oznámily místní úřady,
stal se jí v úterý tříletý chlapeček v městě Bandungu na Jávě. Testy potvrdily, že příčinou
jeho úmrtí byla ptačí chřipka. Hochova sestra podlehla této nemoci již minulý týden.
Z4. Al-Džazíra: Bin Ládin opět hrozí útoky v USA
DUBAJ – Vůdce teroristické organizace Al-Káida Usáma bin Ládin opět pohrozil útoky na
území Spojených států. Zároveň ale „americkému lidu“ nabídl také dlouhodobé příměří.
Uvedla to dnes arabská satelitní televize Al-Džazíra, která zveřejnila zvukový záznam s
bin Ládinovým hlasem. Bílý dům v první reakci nabídku „příměří“ jednoznačně odmítl.
Z5. Při dvou atentátech v Bagdádu desítky mrtvých
BAGDÁD – Při dvou atentátech dnes v Bagdádu zahynulo nejméně 23 osob a 26 lidí
utrpělo zranění. Útoky se odehrály současně v centru Bagdádu. Jeden spáchal
sebevražedný atentátník, při druhém útočníci použili auto s výbušninami.
Z6. Železný se stal místopředsedou nové euroskeptické strany
ŠTRASBURK – V lůně Evropského parlamentu vznikla nová euroskeptická strana, Aliance
nezávislých demokratů, jejímž místopředsedou se stal český europoslanec Vladimír
Železný. V čele nového seskupení stojí jeho Francouz Patrick Louis.
Z7. Rusko bojuje s extrémními mrazy
MOSKVA – Extrémní mráz už tři dny trápí nejen Moskvu a okolí, ale prakticky celou zemi.
Třicetistupňové mrazy si také vyžádaly další oběti na životech - v Moskvě v noci na
dnešek zemřelo na podchlazení sedm lidí, desítky byly hospitalizovány s omrzlinami.
Z8. Whitney Houston
NEW YORK – Po letech se americká zpěvačka Whitney Houston (42) rozhodla ukončit více
než třináctileté manželství s hudebníkem Bobbym Brownem (36). S odvoláním na oba
partnery, kteří již delší dobu žijí odloučeně, to uvádí list New York Daily News.
Z9. Irák žádá propuštění iráckých žen, pátrá po unesených
BAGDÁD – Irák vyzval americké úřady, aby propustily šest z osmi iráckých žen, které
jsou ve vojenském vězení. Mluvčí amerického ministerstva obrany dnes řekl, že americká
armáda nemíní v blízké budoucnosti irácké vězenkyně propustit.
Z10. Europoslanci si zpřísnili pravidla chování
ŠTRASBURK – Vyrušování, demonstrace či dokonce rvačky ve sněmovně mají být už
minulostí, alespoň pokud jde o Evropský parlament. Jeho členové schválili takové změny
v jednacím řádu, aby řídící schůze mohl výtržníky s imunitou snadněji vykázat ze sálu i
předsálí či jim sáhnout na poslanecké diety.

ZE SPORTU
S1. Detroit v NBA deklasoval trápící se Atlantu
NEW YORK – Basketbalisté Clevelandu utrpěli v NBA už pátou porážku za sebou, když ve
středu podlehli Denveru 89:90. Nezachránil je ani LeBron James, jenž byl s 24 body
nejlepším střelcem zápasu.
S2. Štefan s Modrým přispěli k výhře
NEW YORK – Hokejisté Atlanty se v zámořské NHL dočkali premiérové výhry nad
Dallasem. Po osmi porážkách zvítězili Thrashers na ledě soupeře 5:2, o což se přičinila i
dvojice českých hráčů - Patrik Štefan a Jaroslav Modrý si připsali po jedné asistenci.
S3. Vaidišová a Benešová jsou ve třetím kole
MELBOURNE – Dvaadvacetiletá Benešová se dnes postarala o největší překvapení v
ženské dvouhře, když vyřadila pátou nasazenou Francouzku Mary Pierceovou 6:3, 7:5. O
šest let mladší Vaidišová porazila ruskou hráčku Annu Čakvetadzeovou hladce 6:2, 6:1.
S4. Navková a Kostomarov vedou soutěž tanečních párů
LYON (Francie) – Největší favorité Taťjana Navková a Roman Kostomarov na mistrovství
Evropy vedou soutěž tanečních párů. Mistři světa i Evropy z posledních dvou let vyhráli
dnešní originální tance a posunuli se ze třetího místa do čela soutěže.
S5. Na MS cyklokrosařů pojede 16 českých jezdců
PRAHA – Na světovém šampionátu cyklokrosařů v nizozemském Zeddamu bude Českou
republiku reprezentovat šestnáct závodníků. Čeští jezdci obsadí kategorie elite a jezdců
do 23 let a startovat budou i junioři.
S6. Rak v anketě ukončil kralování Lébla
PRAHA – Po čtyřletém kralování Martina Lébla má český volejbal nového nejlepšího hráče
roku. Tradiční anketu trenérů, odborníků a novinářů vyhrál poprvé blokař Michal Rak a v
ženské kategorii pronikla na nejvyšší post teprve osmnáctiletá Aneta Havlíčková.
S7. Výškař Bába v Ostravě splnil limit na MS
OSTRAVA – Jaroslav Bába výkonem 228 centimetrů splnil limit na halové mistrovství
světa, ale při závodě Moravské výškařské tour se na stupně vítězů nevešel. Kvůli horší
bilanci pokusů na něj zbyla až čtvrtá příčka.
S8. Čeští házenkáři prohráli v Makedonii
SKOPJE (Makedonie) – Čeští házenkáři prohráli ve Skopje v předkvalifikaci o postup na
mistrovství světa s domácí Makedonií 31:36. Zkomplikovali si tím cestu do play off a v
sobotu musejí v plzeňské odvetě zvítězit, aby vybojovali jediné postupové místo.
S9. Macík si sen nesplnil
PRAHA – Před odjezdem na dakarskou rallye snil český závodník Martin Macík o tom, že
by se se svým kamionem umístil v elitní desítce. Nakonec se mu to o jedno místo
nepodařilo.
S10. Na OH pojede rekordní výprava
PRAHA – Zimních olympijských her v Turíně se zúčastní největší česká výprava v historii.
Český olympijský výbor dnes v Praze schválil, že na hry pojede 82 sportovců, to je o čtyři
více než před čtyřmi lety do Salt Lake City. Olympijské hry budou od 10. do 26. února.

