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Začneme smutnou zprávou. V pondělí 20. ledna zemřel náhle předseda senátu Jaroslav Kubera z ODS. 

Za necelý měsíc by mu bylo 73 let. Dopoledne ho postihla nevolnost a zemřel po převozu do 

nemocnice. Jaroslav Kubera patřil k nejvýraznějším politikům posledních tří desetiletí. 19 let byl 

senátorem, 24 let stál v čele Teplic, od loňského listopadu  zastával post předsedy horní komory. O 

úloze senátu mluvil ve svém novoročním projevu. 

 

Přestože ostřelován... 

... nástroj ďábla.)) 

 

Jaroslav Kubera byl 28 let členem ODS. Někteří občanští demokraté ho vyzývali ke kandidatuře na 

prezidenta republiky. Kubera to ale odmítl. Předseda ODS Petr Fiala řekl, že na Kuberu bude 

vzpomínat jako na slušného a poctivého politika. 

 

Začíná: Byl velice... 

Končí: velice chybět. 

 

Jako o poctivém chlapovi a vtipném společníkovi o Kubrovi mluvil vicepremiér a ministr vnitra Jan 

Hamáček z ČSSD.  

 

Já jsem si ho... 

.... autentický politik. )) 

 

Za svého přítele považoval Jaroslava Kuberu prezident Miloš Zeman, i když se podle něj někdy lišili v 

názorech. 

 

 

Veřejnost se bude moct s Kuberou rozloučit  v pondělí 3. února v divadle v Teplicích. Ten samý den se 

bude konat i pieta v pražském Rudolfinu. Ta bude jen pro pozvané hosty. Státní pohřeb si rodina 

nepřála. O případném státním smutku bude ještě jednat vláda.  

 

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

 

 



Na ministerstvu dopravy skončil po devíti měsících jeho dosavadní šéf Vladmír Kremlík za hnutí ANO. 

Z funkce ho odvolal premiér Andrej Babiš. Podle něj manažersky nezvládl situaci kolem předražené 

zakázky na na informační systém pro prodej elektronických dálničních známek za 401 milionů korun.  

 

0:29 

Není možné…působení. 

 

Sám Kremlík rozhodnutí premiéra respektuje. V čele úřadu ho nahradil vicepremiér a ministr 

průmyslu a obchodu za ANO Karel Havlíček, který tak řídí resorty dva.  

 

*Podle Havlíčka bude soutěž na elektronické známky zrušena, a to bez jakéhokoliv penále. 

 

 

++++++++ 

 

 

 

Česko se v loňském roce propadlo v žebříčku vnímání korupce. Aktuálně je na 44. místě ze 180 zemí, 

přitom v roce 2018 bylo o šest příček výš. Mezinárodní index každoročně zveřejňuje organizace 

Transparency International. Experti při sestavování žebříčku hodnotí třeba to, jak se vládám daří 

uplatňovat protikorupční politiku. Žebříček využívá výzkum od třinácti světových nezávislých institucí, 

vysvětluje ředitel Transparency International David Ondráčka.  

 

Začíná:Od..... 

Končí:...nejhorší 

 

 

Konkrétně experti hodnotí třeba to, jak se vládám daří uplatňovat protikorupční politiku, jak 

transparentní je fungování veřejné správy, nebo jaká je míra zneužívání veřejných prostředků. 

 

Důvodem propadu je podle neziskové organizace třeba nedostatečná trasparentnost při zadávání 

veřejných zakázek a rozdělování dotací. Především nedostatek kvalitních úředníků ve státní správě 

nebo privatizace státu oligarchy. Za problematické označila taky některé klíčové zákony, přibližuje 

Ondráčka. 

  



0:08 

 

Transparency International dlouhodobě kritizuje i údajný střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí 

ANO. I ten podle ní vedl ke zhoršení Česka v žebříčku. Babiš to odmítá.  

0:07 

 

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

 

 

 

Česko nemá přehled o lidech schopných bránit zemi v případě mimořádného ohrožení. České zákony 

přitom stále počítají s brannou povinností. Šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek chce proto ve 

sněmovně otevřít debatu o obnovení vojenských odvodů. Úřady by tak u lidí nad 18 let zjišťovaly, 

jestli jejich zdravotní stav a přesvědčení umožňují nasazení v případě nebezpečí. Debatu o obnovení 

odvodů by měl podle Bartoška na jaře otevřít seminář s odborníky a zástupci ministerstva obrany. 

 

Začíná: Vzhledem k 

Končí: vojenská služba. 

 

 

Ministerstvo obrany by diskuzi o obnovení vojenských odvodů podpořilo. Potvrdila to mluvčí rezortu 

Jana Zechmeisterová ( cechmajstrová ).   

 

Začíná: Případné obnovení 

Končí: korun ročně. 

 

 

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

 

 

V pražském Institutu klinické a experimentální medicíny loni transplantovali 540 orgánů. To je nejvíc 

v historii české transplantační medicíny v rámci jednoho centra. Vůbec nejčastěji lékaři 

transplantovali ledviny, pak taky játra nebo srdce. Lékaři nejčastěji využívají orgány od zemřelých 

dárců. Loni jich v IKEMu bylo 155, popisuje vedoucí oddělení odběru orgánů a transplantačních 

databází Eva Pokorná.   



 

Začíná: Typickým... 

Končí:...příhody. 

 

IKEM byl loni podle tamních lékařů vůbec největším tramsplantačním centrem v Evropě.  

 

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

 

V příštích deseti letech by mohla odejít do důchodu až třetina všech lékařů v Česku. Odhaduje to 

ministerstvo zdravotnictví, které vychází z dat o průměrném věku doktorů. Pětina lékařů je už teď 

starší 65ti let. Nejohroženější skupinou jsou praktici pro děti, plicní lékaři, chirurgové nebo internisti. 

Sehnat za sebe do ordinace mladého lékaře je podle předsedy Sdružení ambulantních specialistů 

Zorjana Jojka těžké i ve velkých městech. 

 

Začíná:Plzeň..... 

Končí:....finančně. 

 

 

Ministerstvo zdravotnictví podle svého šéfa Adama Vojtěcha za hnutí ANO podniká kroky k tomu, aby 

se podařilo přilákat mladé lékaře.  

 

Začíná: jsme i zkrátili.. 

Končí: ... obec obnovit 

 

 Lékařské fakulty už dostaly peníze na to, aby mohly přijmout víc studentů. Podle Vojtěcha narostl 

jejich počet o víc než 20 %. V praxi se to ale projeví až za několik let. 

 

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

 

Pražský obvodní soud řeší skoro 40 let starý případ údajné šikany a vyhrožování ze strany StB. Kauza 

se týká akce s krycím názvem Asanace, v rámci které příslušníci Státní bezpečnosti nutili na přelomu 

70 a 80. let minulého století disidenty a chartisty k emigraci. Podle spisu jim vyhrožovali násilím, 

vězením i únosem dítěte. Obžalovaní jsou někdejší příslušníci STB. Jedním ze čtyř poškozených je 

hudebník Jaroslav Jeroným Neduha. Ten Českému rozhlasu už dřív popsal, že dostal na výběr 

emigraci do Rakouska nebo vězení za zneužívání nezletilých. 



 

Začíná: Mě.... 

Končí: ..klepal jsem se. 

 

 

Šikanu ze strany StB popsal také signatář Charty 77 Vratislav Brabenec, které v roce 1982 nakonec 

emigroval. 

 

Začíná: Voni mi teda předváděli... 

Končí: ...abyste začal spolupracovat 

 

Podle spisu obžalovaní zneužili pravomoc úřední osoby. Hrozí jim 3 až 10 let za mřížemi. Vinu 

odmítají. Tvrdí, že se se na výsleších nepodíleli poškozené prý osobně ani neznali. Hlavní líčení bude 

pokračovat v únoru. 

 

 

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

 

 

Češi rok od roku darují víc peněz na dobročinné účely. Předloni šlo od soukromých dárců nejvíc peněz 

od sametové revoluce - vyplývá to z údajů v daňových přiznáních za rok 2018. Lidé poslali neziskovým 

organizacím a dalším projektům skoro šest a půl miliardy korun. Často posílají peníze třeba na pomoc 

lidem postiženým přírodní katastrofou nebo na podporu vzdělání. Podle ředitelky nadačního fondu 

Via Clarita Dagmar Goldmannové roste od roku 2000 soukromé dárcovství rychleji než HDP a mzdy.  

 

Začíná: Je to asi... 

Končí:...blízké. 

 

Dagmar Goldmannová odhaduje, že Češi ročně darují přes 8 miliard korun. 

  


