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Knihovna Václava Havla
Havel a Schwarzenberg vítají udělení Nobelovy ceny disidentovi
-----------------------------------------------------------------------Exprezident Václav Havel je rád, že se Nobelův výbor nenechal zastrašit
čínským varováním a že Nobelovu cenu za mír dostal vězněný čínský
disident Liou Siao-po. Havel byl jedním z těch, kteří disidenta na cenu
nominovali. Šéf české diplomacie Karel Schwarzenberg, který také stál
za nominací, doufá, že se Čína "zachová rozumně" a nezačne kvůli ceně
"vyvádět". "Je to dobrá zpráva. Liou Siao-po a organizace Charta 08 má
můj obdiv. Dejž to pánbůh budou moci pokračovat," řekl Schwarzenberg
(TOP 09). Česká diplomacie vyzvala k propuštění vězněného laureáta.
"Současně s tím věnuje zvýšenou pozornost situaci dalších představitelů
Charty 08," doplnila v prohlášení. Letošní Nobelova cena za mír je
podle ministerstva zahraničí projevem ocenění a podpory všem, kteří ve
světě neúnavně a mírumilovně bojují za svobodu a dodržování lidských
práv. Někdejší český prezident v prohlášení pro ČTK uvedl, že Liou "je
přesně ten typ angažovaného občana, kterému takové ocenění náleží".
Čínský disident byl oceněn za dlouhodobý nenásilný boj za lidská práva.
========================================================================
Strany asi v obecních volbách skončí stejně jako ve sněmovních
-----------------------------------------------------------------------Dosavadní průzkumy voličských preferencí naznačují, že strany by si v
komunálních volbách měly v celostátním měřítku v podstatě zachovat
pořadí, v jakém se umístily při květnových volbách do sněmovny. Vyhrát
by měla ČSSD před ODS a TOP 09, druhou trojici tvoří KSČM, Věci veřejné
a KDU-ČSL. Výsledky průzkumů zákon povoluje kvůli senátním a obecním
volbám zveřejňovat nejpozději v pondělí. ČSSD by podle zářijového
průzkumu společnost SANEP měla v komunálních volbách získat v celé ČR
získala 21,4 procenta hlasů, ODS 19,7 procenta a TOP 09 18,6 procenta
dotázaných. Komunisty s 9,1 procenta hlasů by podle průzkumu předstihly
Věci veřejné, které by v získaly 11,3 procenta. Stejné pořadí v září
stanovil i průzkum CVVM, podle ostatních agentur ale komunisté
posilovali ve srovnání s výsledkem květnových sněmovních voleb, v nichž
"véčkaře" porazili.
========================================================================
CVVM: Občané nejvíce souhlasí se sociálnědemokratickými názory
-----------------------------------------------------------------------Čeští občané nejčastěji souhlasí se sociálnědemokratickými politickými
názory. Celkem 36 procent dotázaných uvedlo, že s tímto názorem
souhlasí nejvíc, případně na druhém místě. Teprve na dalších místech se
umístily liberální a konzervativní názory, se kterými souhlasí zhruba
čtvrtina a pětina dotázaných. Vyplývá to z průzkumu agentury CVVM,
který se uskutečnil v září na vzorku 2014 lidí starších 15 let. Lidé
měli odpovědět na otázku: "S jakým obecným politickým názorem nejvíce
souhlasíte? A s jakým z dalších obecně politických názorů se dále
ztotožňujete?" Poměrně často se ve druhé volbě objevoval ekologický
názor, který uvádělo 11 procent lidí, ačkoli jako první volbu, se
kterou se nejvíc ztotožňují, ho uvedlo jen sedm procent lidí.
========================================================================

ČSSD: Poche by měl odstoupit také z pražské kandidátky
-----------------------------------------------------------------------Vedení ČSSD chce, aby jeden z lídrů strany v komunálních volbách v
Praze Miroslav Poche odstoupil z kandidátky. Poche dal loni straně
peníze prostřednictvím několika členů, kteří poměrně vysoký dar
vykázali jako členské příspěvky. Podle úřadujícího předsedy ČSSD
Bohuslava Sobotky musí o Pochem rozhodnout pražská organizace sociální
demokracie, která nese odpovědnost za volební výsledek. Podle jejího
šéfa Petra Hulinského to bude až po volbách. Poche z kandidátky
neodstoupí. Vedení ČSSD pokládá Pocheho výroky související s
poskytnutím peněz za nešťastné a v mnoha ohledech nepřijatelné, řekl
novinářům Sobotka. Možností je podle něho i to, že by Poche rezignoval
na mandát pražského zastupitele až po volbách, které budou příští
týden. "Jde o vyvození odpovědnosti za chybu. Čas není důležitý," uvedl
Sobotka. Poukázal na to, že volební matematika v obecních volbách je
jiná než v případě sněmovních a krajských voleb. Na odchod Pocheho z
kandidátky by doplatili ztrátou hlasů ostatní kandidáti ČSSD, dodal
úřadující šéf sociální demokracie.
========================================================================
Drobil chce víc času na analýzu nákladů na likvidaci starých škod
-----------------------------------------------------------------------Ministr životního prostředí Pavel Drobil požádá premiéra Petra Nečase
(oba ODS) o posunutí termínu, do které měl jeho úřad provést analýzu
nákladů na likvidaci starých ekologických zátěží. Stejně jako ministr
financí Miroslav Kalousek (TOP 09) měl propočty vládě dodat do konce
září. Zadání se týká veřejné zakázky ve výši stamiliard korun, kterou
vypsal Kalousek za vlády Mirka Topolánka. Ani ministerstvo financí
zatím nepřišlo s konečnou cenou. Ministerstvo životního prostředí tzv.
ekotendr v minulosti kritizovalo. Podle analýzy zadané v roce 2008
exministrem Martinem Bursíkem (SZ) činí cena všech sanací starých
ekologických závazků státu 40 miliard korun. Drobil ČTK řekl, že Česká
inspekce životního prostředí nyní propočítává různé modely provedení
prací. Kdy bude analýza hotova, si netroufá říct. Kalouskovo
ministerstvo koncem září oznámilo, že připravilo způsob a metodiku, jak
dojít k odhadu skutečných nákladů zakázky na odstranění starých
ekologických škod. Samotnou cenu nechce úřad kvůli probíhajícímu tendru
zveřejnit, uvedl tehdy na dotaz ČTK mluvčí úřadu Ondřej Jakob. Případné
zveřejnění odhadu ministerstvo podle Jakoba považuje za mimořádně
netaktické vzhledem k průběhu soutěže. Zájemci o obří ekozakázku mají
na předložení cenových nabídek čas do 7. prosince.
========================================================================
ČSSD sněmovně navrhne 50procentní zdanění sluneční energie
-----------------------------------------------------------------------ČSSD příští týden předloží Poslanecké sněmovně zákon na zavedení
padesátiprocentní daně z příjmů za každou kilowatthodinu vyrobené
elektřiny ze solárních elektráren. Novinářům to řekl úřadující předseda
strany Bohuslav Sobotka s tím, že vláda by hrozící dramatický růst
elektřiny měla řešit společně s opozicí. Česká průmyslová fotovoltaická
asociace návrh ČSSD odmítá. Kabinet by měl podle Sobotky sestavit
společný tým expertů vlády a opozice. Jeho úkolem by bylo připravit
podklady pro případnou mimořádnou schůzi sněmovny, která by mohla
schválit takové legislativní změny, které by zabránily dramatickému
růstu cen elektřiny. "Myslím si, že by to byla optimální cesta k řešení
nastalé krize," dodal.

========================================================================
MF: Státní dluh ke konci září stoupl na téměř 1,4 bilionu Kč
-----------------------------------------------------------------------Státní dluh České republiky se od počátku roku do konce září zvýšil o
téměř 207 miliard korun na 1,385 bilionu korun. Údaje vypočtené na
základě metodiky Mezinárodního měnového fondu v pátek ČTK oznámilo
ministerstvo financí. Na každého Čecha tak připadá dluh téměř 132.000
korun. Vnitřní zadlužení státu se letos do konce září zvýšilo o 158
miliard korun, zahraniční dluh státu stoupl v tomto období o 49 miliard
Kč. Za samotné třetí čtvrtletí stát zvýšil svůj dluh o 139 miliard
korun. Během loňského roku se státní dluh zvýšil o více než 178 miliard
na 1,178 bilionu korun. Státní dluh tvoří dluhy vlády a vzniká
především hromaděním schodků státního rozpočtu.
========================================================================
Cestujících na železnici dál ubývá, tržby Českých drah rostou
-----------------------------------------------------------------------Čeští železniční dopravci přepravili za prvních šest měsíců roku 82,6
milionu cestujících, což je o 1,6 procenta méně než před rokem.
Absolutně je to úbytek 1,3 milionu pasažérů. Vyplývá to z aktuální
statistiky ministerstva dopravy. Podle Českých drah ale není statistika
zcela vypovídající, tržby podniku z jízdenek v pololetí vzrostly o dvě
procenta. "Statistický pokles je dán jednak přechodem zákazníků do
integrovaných dopravních systémů, kde se počet uskutečněných cest nedá
přesně zjistit. Lidé také častěji využívají skupinové a síťové jízdné,
kde na jednu jízdenku může cestovat více osob, respektive na jednu
jízdenku uskuteční více cest," uvedl mluvčí Českých drah Radek Joklík.
Podle něj se zároveň stále více prosazuje trend, kdy lidé využívají
železnici jako páteřní dopravu na delší vzdálenost. To potvrzují i
ministerské statistiky. Zatímco loni v pololetí průměrná délka cesty
vlakem byla 38,7 kilometru, letos to je 39,3 kilometru.
========================================================================
Temelín po odstávce nastartoval reaktor prvního bloku
-----------------------------------------------------------------------Provozní personál Jaderné elektrárny Temelín v pátek v 17:00
nastartoval po plánované odstávce reaktor prvního bloku. Elektrárna při
ní poprvé vyměnila americké palivo za ruské. Zahájení výroby elektřiny
je plánováno na polovinu příštího týdne, řekl ČTK mluvčí elektrárny
Marek Sviták. Podle původních plánů měl být blok k síti připojen v
polovině září. Energetici vyměnili všech 163 palivových souborů v
reaktoru, běžně se mění zhruba čtvrtina palivových článků. Odstávka
byla prodloužena, protože bylo potřeba obrousit magnetické plechy u
motoru hlavních cirkulačních čerpadel. Nyní pracovníci elektrárny
zahájili fyzikální testy na minimálním výkonu reaktoru, které ověří
parametry aktivní zóny reaktoru.
========================================================================
V Dukovanech začne v neděli dlouhá odstávka bloku, potrvá 85 dní
-----------------------------------------------------------------------V Jaderné elektrárně Dukovany na Třebíčsku začne v neděli mimořádně
dlouhá odstávka jednoho ze čtyř reaktorů. Během 85 dní se kromě obvyklé
výměny pětiny jaderného paliva a kontroly tlakové nádoby bude provádět
také rozsáhlá modernizace zařízení, aby se výkon dalšího bloku mohl
zvýšit ze zhruba 460 megawattů (MW) na 500 MW. ČTK to řekl mluvčí
elektrárny Petr Spilka. U prvního dukovanského bloku stoupl výkon na

500 MW loni. Všechny bloky by se na tuto hodnotu měly dostat během
příštích dvou let. Termíny odstávek se podle mluvčího koordinují s
atomovou elektrárnou v jihočeském Temelíně. "My jsme malá země a
dodavatelské firmy s touto specializací mají omezenou kapacitu,"
vysvětlil. Temelín má jen dva bloky, které však mají zhruba dvojnásobný
výkon než dukovanské. Proto se odstavují přes léto. Počet pracovníků v
areálu Dukovan během odstávek stoupá přibližně o 1000.
========================================================================
CET 21 prodá dluhopisy za 170 milionů eur a splatí dluh u ČS
-----------------------------------------------------------------------Společnost CET 21, která vlastní licenci k vysílání televize Nova,
plánuje prodat dluhopisy v celkové sumě 170 milionů eur (4,2 miliardy
Kč). Hlavním účelem emise je získat peníze na splacení dluhu 2,8
miliardy korun, který má firma u České spořitelny. Oznámila to mediální
společnost Central European Media Enterprises (CME), která je
stoprocentním vlastníkem CET 21. Firma chce nadřízené zajištěné
dluhopisy s pevným výnosem udat formou přímého prodeje vybraným
americkým a evropským institucionálním investorům čili v rámci
takzvaného private placement.
========================================================================
STEM: Se členstvím v EU je spokojena jen těsná většina lidí
-----------------------------------------------------------------------Se členstvím Česka v EU je podle zářijového průzkumu STEM spokojena jen
těsná většina občanů - 52 procent. Tento podíl patří v posledních pěti
letech k nejmenším. Zhruba stejný podíl lidí nyní také unii důvěřuje.
Naopak Evropskému parlamentu (EP) důvěřuje menšina Čechů - jen něco
přes dvě pětiny, zjistil průzkum, jehož výsledky má ČTK k dispozici.
STEM upozorňuje, že většina z Čechů, kteří jsou se členstvím země v EU
spokojeni, vyjadřuje uspokojení opatrně - "spíše" spokojeno je 41
procent a "určitě" spokojeno 11 procent lidí. Spokojenost výrazně
klesla od loňského ledna. Česko se tehdy na půl roku ujalo
předsednictví unie a se členstvím bylo spokojeno 66 procent lidí. To
bylo nejvíc za posledních pět let.
========================================================================
ČSSD přiznává dluh 180 milionů, kuloáry hovoří o půl miliardě
-----------------------------------------------------------------------Vedení sociální demokracie oficiálně přiznává dluh 180 milionů korun,
mezi straníky se ale hovoří o částce blížící se půl miliardě korun,
kvůli které hrozí likvidace společnosti Cíl, kterou strana vlastní. To
ale rozhodně popřel ústřední manažer ČSSD Jiří Havlíček i úřadující
předseda Bohuslav Sobotka. "Nevím o tom, že by se připravovala
likvidace Cíle," řekl ČTK Sobotka s tím, že si nemyslí, že by měl Cíl
nějaké dluhy, které by ohrožovaly jeho existenci. "Rozhodně se nejedná
o půl miliardy," řekl ČTK Havlíček. Jediným závazkem Cíle je podle něj
úvěr 180 milionů korun u banky Fio. Cíl tento úvěr sjednal pro ČSSD
před letošními volbami do Poslanecké sněmovny. Do konce roku bude 115
milionů korun splaceno a zbývající část v dalších dvou až třech letech,
uvedl.
========================================================================
Rozhodnutí, že se má Altner omluvit ČSSD za výroky, je pravomocné
-----------------------------------------------------------------------Rozhodnutí Městského soudu v Praze z loňského května o tom, že se má

advokát Zdeněk Altner omluvit sociální demokracii za výroky, které v
minulosti pronesl na tiskových konferencích a v médiích na její adresu,
nabylo 15. září právní moci. ČTK to řekla mluvčí soudu Martina
Lhotáková. V žalobě ČSSD šlo o výroky, které advokát pronesl v
souvislosti se spory, které se stranou vedl kvůli svému honoráři za
její zastupování v při o vlastnictví Lidového domu. Altner podle žaloby
v letech 2005 až 2007 veřejně v Česku i v zahraničí činnost strany
charakterizoval jako kriminální. Hovořil například o tom, že se jej prý
sociální demokraté pokoušeli dostat do vězení, vydírali jej, stranu
spojoval s korupcí nebo se snahou ovlivňovat státní orgány, aby konaly
ve prospěch vedení ČSSD. V jednom ze svých vyjádření podle žaloby
uvedl, že by sociální demokraté byli ochotni přikročit i k fyzické
likvidaci.
========================================================================
Cílek neočekává nejstudenější zimu za tisíc let
-----------------------------------------------------------------------Vedle řady českých klimatologů nepředpokládá příchod nejstudenější zimy
posledního tisíce let v nejbližších měsících ani geolog Václav Cílek. V
reakci na média citující polského klimatologa Michala Kowalewského,
podle kterého nadcházející zima bude nejkrutější za posledních tisíc
let, napsal, že vývoj počasí v posledních měsících naznačuje, že se i v
nadcházející sezoně budou střídat abnormálně studené periody v délce
týdnů s abnormálně teplými. Dramatické ochlazení, o němž mluví polský
klimatolog, by podle náměstka ředitele ČHMÚ Radima Tolasze mohla
způsobit jen dramatická změna v chování a vlastnostech Golfského
proudu, který přináší do Evropy oteplení. "K tomu nedošlo, a proto
považuji závěry našeho polského kolegy nejen za ne příliš seriózní, ale
za nesmyslné," uvedl Tolasz. Cílek, který se vedle geologie zabývá
právě i klimatologií, v tiskové zprávě napsal, že žádná se seriózních
agentur zatím nevydala předpověď na delší dobu než do ledna. Všechny
uvádějí, že bude panovat poměrně velký rozdíl mezi severnějšími a
jižnějšími oblastmi. Severní mají být víc studené a jižní naopak o něco
teplejší v porovnání s normálem. Česko leží uprostřed, takže počasí zde
bude záviset na tom, kde se ustálí vliv studeného arktického proudění.
========================================================================
Paměti řeckých uprchlíků v Česku zachycuje projekt UK
-----------------------------------------------------------------------Paměti Řeků, kteří od 40.let emigrovali do České republiky kvůli
občanské válce v jejich domovině, zachycuje projekt Univerzity Karlovy.
Na 60 rozhovorů s řeckými uprchlíky rekonstruuje osudy těchto
přistěhovalců, jejich zvyky, tradice a osobní prožitky. Na výzkumu
spolupracovala také Makedonská univerzita v řecké Soluni a neziskový
spolek Civil Wars Study Group. ČTK o projektu informovala Kateřina
Králová z Institutu mezinárodních studií při Fakultě sociálních věd UK.
Výzkum prováděli čeští, polští a řečtí akademici. "Badatelský tým se
zabýval například otázkami, jak se po desetiletích změnila mentalita
uprchlíků, do jaké míry si zachovali svou identitu, tradice a jazyk a
jaké pohnutky je vedly k setrvání v Československu," uvedla Králová.
Autentická svědectví zaznamenávali badatelé v uplynulém půlroce na
audio nahrávkách. Ty budou společně s fotografiemi uloženy v digitálním
archivu Paměti národa, kde budou k dispozici dalším historikům. Kromě
hlavního města se rozhovory pořizovaly i s Řeky žijícími na Moravě a ve
Slezsku, kde se usadila většina těchto uprchlíků.
========================================================================
Praha nebude respektovat zákaz stěhování Slovanské epopeje

-----------------------------------------------------------------------Praha nebude respektovat páteční rozhodnutí Moravského Krumlova, který
zakázal stěhování Slovanské epopeje do Prahy. Novinářům to řekl pražský
radní Ondřej Pecha (ODS). Podle něj je věci nadřazené nedávné
rozhodnutí soudu, který převoz obrazů povolil. Právní zástupce části
Muchovy rodiny Roman Koucký to ale považuje za nesmysl. Ministr kultury
Jiří Besser (TOP 09) míní, že by se se stěhováním díla mělo počkat až
do doby po volbách. "Začít fyzické stěhování pár dnů před komunálními
volbami je z mého pohledu těžko obhajitelné," řekl ČTK Besser
prostřednictvím svého tajemníka Stanislava Brunclíka. Koucký zdůraznil,
že verdikt soudu je o něčem zcela jiném než rozhodnutí úřadu. Soud
řešil práva Moravského Krumlova, předběžná opatření zabraňující
stěhování epopeje podle něj chrání práva Muchových potomků. I mezi nimi
ale nepanuje jednota. Právnička Muchovy vnučky Jarmily Mucha Plockové
Zuzana Císařová v pátek zaslala ČTK prohlášení, v němž se ohradila
proti tomu, aby v kauze byl prezentován postoj malířovy snachy
Geraldiny Muchové a jejího syna Johna Muchy jako stanovisko rodiny
Muchovy.
========================================================================
Plzeň předložila zajímavý evropský projekt, napsala komise
-----------------------------------------------------------------------Plzeň jako kandidát na Evropské hlavní město kultury pro rok 2015
předložila zajímavý projekt s evropským kontextem, se silným politickým
závazkem a jasným rozpočtem. To byly důvody, proč se mezinárodní komise
rozhodla doporučit za kulturní metropoli Evropy právě západočeské město
a dát mu přednost před Ostravou. Projekt Ostravy byl ovšem také velmi
kvalitní, komise město povzbudila, aby se ho snažilo realizovat bez
ohledu na výsledek soutěže. Píše se to v hodnotící zprávě komise,
kterou v pátek zveřejnilo na webu ministerstvo kultury (MK). "Komise
vyhodnotila oba projekty jako zajímavé, poznamenávajíc, že města
zvolila velmi rozdílný přístup," stojí ve zprávě. Za rozhodující
kritéria považovala porota uskutečnitelnost projektů v reálném časovém
horizontu a přínos projektu pro Evropu. To právě znevýhodnilo Ostravu,
která prý zvolila příliš ambiciózní program urbanistické přeměny
průmyslové infrastruktury v kulturní prostory. U Plzně porota ocenila
evropské vazby a kontakty, realistický rozpočet a profesionální
personální složení týmu. Za pozitivní prvek komise považovala rovněž
silný politický závazek, který prý vycítila od politiků bez ohledu na
stranickou příslušnost.
========================================================================
Divadlo na Vinohradech uvedlo premiéru Kafkova Zámku
-----------------------------------------------------------------------Pražské Divadlo na Vinohradech uvedlo v pátek večer premiéru
dramatizace románu Franze Kafky Zámek. S Jiřím Dvořákem v hlavní roli
ji pohostinsky nastudovala Natálie Deáková, která už má za sebou ve
zkušebně této scény režii Ošklivce Mariuse von Mayenburga. Deáková
položila důraz na lidský příběh zeměměřiče K., který se chce prosadit v
novém prostředí. Zároveň se ale snažila do inscenace vložit komické
momenty a humorné situace mnohdy hraničící s absurditou. Další role
ztvárnili například Jaroslav Satoranský, Ladislav Frej, Pavel Batěk a
noví členové souboru Lukáš Příkazký a Jana Stryková. Dramaturgie
vycházela z jevištní i rozhlasové úpravy Jana Vedrala.
========================================================================
Slavné kavárny se změnily v centra diskusí o kultuře

-----------------------------------------------------------------------Několik slavných pražských kaváren se v pátek na pár hodin změnilo v
centra diskusí o kultuře. Začal dvoudenní diskusní projekt nazvaný
Otevřený kulturní think tank. S předem zaregistrovanými lidmi mluvili
ministr kultury Jiří Besser (TOP 09), designér Maxim Velčovský nebo šéf
kulturního vysílání ČT Petr Fischer. Diskutující, které ČTK oslovila,
si akci pochvalovali jako přínosnou. Došlo ale i k menším slovním
roztržkám, například právě u ministrova diskusního stolku. Jako
přínosný a efektivní hodnotí projekt kavárenských diskusí Jiří Sulženko
z Kulturního centra Zahrada, který debatoval s Petrem Fischerem v Café
Imperial. Projekt se zamlouval i Fischerovi. "To neformální prostředí
kavárny pomáhá uvolňovat bariéry, takže lidé jsou pak schopni se bavit
velmi otevřeně o všech tématech," řekl ČTK Fischer. V Café Louvre
diskutovali šéf Strany zelených Ondřej Liška nebo ústavní soudce Pavel
Rychetský. Akci pořádá iniciativa Za Česko kulturní, chce jí oživit
tradici kavárenských debat a přispět k současné veřejné diskusi.
========================================================================
Novinář a publicista Sígl vydal kroniku listopadového převratu
-----------------------------------------------------------------------Kronikou posledních dnů komunistického režimu, dramatických událostí
listopadu 1989 a následujících měsíců velkých společenských a
politických změn je kniha Miroslava Sígla Události totality, svobody a
demokracie (1989 - 1990). Vydalo ji nakladatelství Akcent a autor ji v
pátek představil veřejnosti v Paláci knih - Luxor na Václavském náměstí
v Praze. Čtyřiaosmdesátiletý Sígl na téměř pěti stovkách stran den po
dni popisuje významné i méně významné události doby, kterou sám prožil.
Řadí je chronologicky a doplňuje je seznamem mluvčích Charty 77,
novinářů a publicistů v exilu, ale i anekdotami a lidovým humorem. Text
doplnil fotografiemi dobových dokumentů a hlavních protagonistů
"sametové revoluce" s jejich osobními daty.
========================================================================
Výstava a sborník připomínají práci společenství Kampademie
-----------------------------------------------------------------------Výstava fotografií a dalších materiálů s názvem Platón na Kampě, LOTR
na Hrádečku od nynějška připomíná v pražské Knihovně Václava Havla
práci intelektuálního společenství Kampademie. Filozofové, vědci a
disidenti jako pozdější rektor Karlovy univerzity Radim Palouš, kněz
Tomáš Halík, politici Pavel Bratinka a Daniel Kroupa či exprezidentův
bratr Ivan Martin Havel se v 70. a 80. letech minulého století scházeli
k diskusím ve vlastních bytech či na Havlově chalupě na Hrádečku.
Jejich práci připomíná i sborník textů Faustování s Havlem. Pozdější
prezident také právě členům skupiny psal některé své filozofické dopisy
z vězení, známé pod názvem Dopisy Olze a odesílané jeho první ženě.
"Kampademie bylo neoficiální filozofické sdružení. Václav Havel byl
jeho spolupracujícím členem. Velmi výrazně ovlivnilo jeho myšlení,"
řekl ČTK ředitel Knihovny Václava Havla Martin Putna.
========================================================================
Svaz se nemusí omluvit Bauerovi, podle soudu ale jednal špatně
-----------------------------------------------------------------------Svaz lyžařů České republiky se nemusí omluvit běžci Lukáši Bauerovi.
Soud v pátek z procesních důvodů zamítl žalobu trojnásobného
olympijského medailisty, který podle něj jen těžko může dokázat, že by
svaz v případném sporu s Mezinárodní lyžařskou federací uspěl. Soudce

Tomáš Novosad však zároveň připustil, že svaz při předloňské Tour de
Ski nedostatečně hájil Bauerova práva, jak běžec tvrdí. Robert Čepek,
zástupce Bauera, které se z jednání omluvil, si ponechal lhůtu na
rozmyšlenou, ale nejspíš se proti rozsudku odvolá. Případ by potom
řešil Vrchní soud v Praze. "Kdyby bylo na mně, tak se odvoláme, a
myslím si, že i Lukáš to bude chtít dobojovat do konce. Aby bylo jasné,
že svaz nepostupoval správně," řekl novinářům Čepek.
========================================================================
Jednadvacítka pojede k odvetě do Řecka s tříbrankovým náskokem
-----------------------------------------------------------------------Fotbalová reprezentace do 21 let má před odvetou baráže o postup na
mistrovství Evropy s Řeckem výbornou výchozí pozici, poté co v pátek v
Jablonci v úvodním utkání zvítězila 3:0. Pod české vítězství se svými
trefami podepsali Vošahlík s Pekhartem a ve druhém poločase střídající
Kozák. Odveta je na programu v úterý v řeckém Tripoli. Češi mají blízko
k tomu, aby se dostali na závěrečný turnaj osmi nejlepších týmů, který
příští rok bude hostit Dánsko. Naposledy na ME startovali v roce 2007.
========================================================================
Počasí v sobotu
-----------------------------------------------------------------------Polojasno až skoro jasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká
oblačnost. Nejnižší noční teploty 7° až 3° Celsia, místy přízemní
mrazíky. nejvyšší denní teploty 12° až 16° Celsia.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Články publikované dnes na www.radio.cz
-----------------------------------------------------------------------Události
Už příští týden začíná Mezinárodní hudební festival Rozhlasový podzim
-----------------------------------------------------------------------Festival rozhlasový podzim se koná už podruhé, ačkoli jde o první
ročník. Jde o festival nový, myšlenka na něj vznikla v době, kdy bylo
jasné, že skončí festival Pražský podzim, na kterém se Český rozhlas
podílel. Více podrobností o historii festivalu i jeho letošního
programu se dozvíte od manažera projektu Jakuba Čížka.
http://www.radio.cz/cz/clanek/132424
Události
Vysoké školy čeká reforma
-----------------------------------------------------------------------Vysoké školy v Česku čeká reforma. Vláda chce reformovat nejen vysoké
školství, ale také oblast vědy a výzkumu. Prioritou bude kvalita škol i
vzdělání, nikoliv kvantita. Některé vysoké školy tak možná zaniknou.
http://www.radio.cz/cz/clanek/132416
Události
Vláda chce zabránit prudkému růstu cen elektřiny
-----------------------------------------------------------------------Českým domácnostem i firmám hrozí, že od příštího roku výrazně podraží
elektrická energie. Důvodem je především masivní nárůst solárních

elektráren, kterým se stát nadlouho zavázal odebírat elektřinu za
výhodné ceny. Vláda teď hledá řešení, jak dopad cen energie zmírnit.
Měl by k tomu pomoci i nový zákon o podpoře energie z obnovitelných
zdrojů.
http://www.radio.cz/cz/clanek/132407
Přehled tisku
Přehled tisku 8.10.2010
-----------------------------------------------------------------------Některé instituce se nemohou smířit s tím, že "rozpočtová odpovědnost"
vlády jim omezila zdroje. Proto třeba policie hodlá skončit s placením
operátorům za to, že pro ni zprostředkovávají odposlechy. Proto se také
na ministerstvu zrodil plán na čtyřprocentní "výpalné" z povinného
ručení.
http://www.radio.cz/cz/clanek/132405

