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Novým veřejným ochráncem práv bude bývalý zástupce ombudsmana Stanislav Křeček, kterého na
funkci navrhl prezident Miloš Zeman. Jednaosmdesátiletého Křečka volilo 91 ze 175 poslanců a ve
druhém kole tajné volby porazil vládního zmocněnce u Evropského soudu pro lidská práva Víta
Alexandra Schorma. Křeček českému rozhlasu řekl, že ve funkci se chce věnovat sporům občanů s
úřady. A dodal, že podpora poslanců ho potěšila.

ZP4771406

Začíná: Přes...
Končí: ...lidem.

Prezidentova kandidáta Křečka kritizuje většina opozice. Například předsedkyně TOP09 Markéta
Pekarová Adamová považuje některé jeho dřívější výroky za rasistické a volba podle ní degraduje celý
úřad veřejného ochránce práv

ZP4771399

Začíná: Pan...
Končí: ...instituce.

+++++++++++++++++++++++++++

O víza do Česka měl loni zájem rekordní počet lidí. Počet žádostí stoupl meziročně o téměř 13
procent na víc než osm set tisíc. Příjmy z poplatků za zřízení víza by mohly podle ministerstva
zahraničních věcí dosáhnout až miliardy korun. Největší zájem o česká víza mají Rusové. Na druhém
místě je pak Ukrajina a na třetím Čína. Většina žádostí, které diplomacie zpracovává, jsou takzvaná
schengenská víza, která umožňují cestování ve všech zemích schengenského prostoru bez vnitřních
hraničních kontrol. Šlo o 91 procent všech žádostí. Úspěšnost žadatelů o víza je vysoká, u
schengenských víz úřady odmítly 5 procent žadatelů.

+++++++++++++++++

Pojišťovny vyčíslily škody po bouři Sabina, která minulý týden zasáhla Česko a způsobila komplikace v
dopracě i dodávkách proudu, na téměř 600 milionů korun. Potvrdila to Česká asociace pojišťoven.
Klienti zatím nahlásili přibližně polovinu z očekávaných škod. Podle mluvčí asociace Veroniky Nové je
vichřice Sabina pátou nejničivější v historii Česka.

ZP4772796

Lesníci evidují po vichřici Sabina ve státních lesích škody za 250 až 300 milionů korun. Zveřejnil to
státní podnik Lesy České republiky. Podle jeho propočtů poničil vítr skoro milion kubíků dřeva.
Největší škody jsou v na jihu Čech a taky na Vysočině. Lesníci teď pracují na odstranění popadaných
stromů, říká mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.

ZP4772044

Začíná: Uvolňujeme...
Končí: k prodeji.

++++++++++++++

Poslanci schválili novelu o omezení předkupního práva spoluvlastníků, a taky změnu občanského
zákoníku. Budou tak znovu platit stejné předpisy, jako před pěti lety. Jaké změny novela majitelům
nemovitostí a pozemků přinese, řekl Českému rozhlasu prezident Asociace realitních kanceláří
Jaroslav Novotný:

ZP4770951

Začíná: Přinese...
Končí: ... od toho odstoupila.

Novela má také jednoznačně stanovit, že při prodeji bytu přecházejí na nabyvatele případné dluhy
původního vlastníka bytu, které souvisejí se správou domu nebo užíváním bytu.

+++++++++++++++++++++++++++++++

Novela mysliveckého zákona, jak ji navrhuje ministerstvo zemědělství, podle ekologů ohrozí české
lesy. Ornitologové, Svaz ochránců přírody nebo Hnutí Duha kritizují hlavně to, že by myslivci
neredukovali počet spárkaté zvěře, jako jsou jeleni, daňci nebo srnci - upřesňuje Aleš Miklík z Hnutí
Duha.

ZP4771331

Začíná: Což znamená...
Končí:......žaludcích

Ministerstvo zemědělství po výtkách ekologů znovu přepracuje novelu mysliveckého zákona. Potvrdil
to ředitel odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství z ministerstva zemědělství Martin Žižka :

ZP4772151

Začíná:Předpokládáme, že ....
Končí:......poškozován.

Ministerstvo v současnosti vypořádává stovky připomínek k novele. Desítky z nich právě od
ochranářských spolků. Hotové je chce mít do konce února.

+++++++++++++

Česká republika se drží na předních příčkách spotřeby alkoholu ve světě. Ministerstvo zdravotnictví
doufá, že jeho konzumaci sníží, když omezí reklamu na alkohol. A to nejen na tvrdý, ale i na pivo a
víno. Především u mladých lidí může hrát reklama při konzumaci alkoholu velkou roli, potvrzuje
adiktolog Miroslav Barták.

ZP4771579

Začíná: Ta reklama...
Končí:...šíří influenceři

Omezení reklamy se nelíbí převážně výrobcům alkoholu. Podle nich by se stát měl zaměřit hlavně na
prevenci nebo přísnější vymáhání už existujících pravidel.

+++++++++++++++++

Vědci z Akademie věd vyšlechtili první geneticky upravenou domácí slepici. Je odolná proti viru ptačí
leukózy, což je vážné onemocnění domácích slepic a krůt. Proti nemoci neexistuje spolehlivá léčba a
nemocná zvířata se musí likvidovat. Vědci několik let zkoumali rozdíly mezi ptáky, kteří jsou k nemoci
náchylní, a těmi, kteří jí odolávají. Popisuje Jiří Hejnar z Ústavu molekulární genetiky akademie věd.

ZP4771357

Začíná: Našli...
Končí: ...rezistentním.

Na vývoji geneticky upravené slepice spolupracovali vědci z Ústavu molekulární genetiky akademie
věd se společností Biopharm /biofarm/. Výzkumníci zatím neví, jestli se vývoj rozšíří do praxe.

+++++++++++++++++++++

Policie začala prověřovat některá česká internetová knihkupectví, která prodávají knihy s
protižidovskou tematikou. Potvrdil to mluvčí Policejního prezidia Ondřej Moravčík. Jde především o
knihu pro děti Jedovatá houba z roku 1938. Její autor například dětem radí, že Židy poznají podle
nasládlého zápachu. Trestní oznámení kvůli tomu podává i Federace židovských obcí. Její tajemník
Tomáš Kraus řekl, že podobné případy řešili už dřív.

ZP4771396

Začíná: My...
Končí: ...hyenismus.

Knihu vydalo nakladatelství Guidemedia /gajdmedia/. To už jednou skončilo před soudem kvůli
knižnímu vydání projevů Adolfa Hitlera. Jednatel Pavel Kamas reagoval, že pokud policie
nakladatelství obviní, bude se bránit tak, jako v minulosti.

+++++++++++++++

