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V týdnu od 21. 5. 2007 navštíví Prahu

mexický šéfkuchař
Jose Ricardo Dominguez Orozco.
Přijďte ochutnat pravé mexické speciality
do restaurace Zahrada v opeře.
tel: 224 239 685 ● www.zahradavopere.cz
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Lidé dokážou stvořit pouze jeden živel,
výsledkem je ohňostroj
Bush chystá proslov roku

Vyšetřuje Čunka bývalý člen StB?

JE COSI shnilého v rámci vyšetřování vicepremiéra a šéfa lidovců Jiřího Čunka, usoudila po
schůzce se senátorem Jaromírem Štětinou nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká a přislíbila prověřit oprávněnost bezpečnostních
prověrek státního zástupce Radima Obsta.
Právě on totiž dozoruje nad celým vyšetřováním, ovšem jak uvedl Štětina již před dvěma
měsíci, Obst nemusel získat bezpečnostní prověrku oprávněně.
Štětina se přitom opírá o dokumenty, v nichž
jsou popisovány kontakty Obstovy rodiny

Podle senátora Štětiny dokládají
propojení komunistické Státní
bezpečnosti a Radima Obsta svazky BIS Silon, Dýka, Hrob a Špunt.
s bývalou komunistickou Státní bezpečností
(StB). Státní zastupitelství sice namítá, že Obsta
důkladně prověřilo, nicméně podle senátora
nemělo k dispozici všechny informace. Štětina
si dokonce myslí, že policie nedodala (nebo si

je nadřízené orgány nevyžádaly) státnímu
zastupitelství zásadní dokumenty, díky čemuž
bylo uvedeno v omyl. Zároveň dodal, že Vesecká by se měla seznámit se svazky BIS Silon,
Dýka, Hrob a Špunt, které mají rovněž obsahovat informace dokazující Obstovo napojení
na StB.
Státní zástupce toto podezření odmítl již
před dvěma měsíci s tím, že proti Štětinovi zvažuje právní kroky. Nicméně, pokud by bylo
pravdivé, dokládalo by fakt, že kauza Čunek
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má politický podtext.

Krobota na festivalu v Cannes bohužel nikdo příliš nepochopil
ČTK/AP

NÁVŠTĚVA amerického prezidenta George
Bushe v Praze bude klíčová nejenom pro
Českou republiku, ale rovněž pro celý
svět. V jejím rámci totiž Bush přednese
projev, který by měl osvětlit úlohu Spojených států a jejich vliv na zbytek světa,
stejně jako otázku globální bezpečnosti
demokratických zemí.
Bush má do Prahy přiletět 4. června,
na programu má především dvoudenní
konferenci Demokracie a bezpečnost,
které se má zúčastnit na 70 českých
i světových politiků. Kromě toho se
setká i s českou hlavou státu, premiérem Mirkem Topolánkem a šéfem ČSSD
Jiřím Paroubkem. S nimi má řešit předeDMC
vším problém radarové základny.
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Aktuálně
Julínkovi přišlo
psaníčko
s bílým
práškem
domov
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Krejčíř zůstal ve vazbě
JIHOAFRICKÝ SOUD včera opět nerozhodl
o možném propuštění Radovana Krejčíře, jednání odročil na 13. a 15. června.
Prozatím však nebylo rozhodnuto, kde
by případně poté měl Krejčíř pobývat –
státní zástupci i obhájce kontroverzního miliardáře se v této tvrdě střetli,
neboť stát požadoval jeho převoz do vězení, zatímco advokát požadoval jeho
setrvání ve vazbě, kde Krejčíř vyčká
i na nové jednání.
Do České republiky vydán být nechce,
podle svých slov se bojí zmanipulování
procesu. Důkazy o tom chce ale zveřejnit až před soudem v rámci řízení
P2P
o vydání do ČR.

Film Muž z Londýna maďarského režiséra Bély Tarra na ﬁlmovém festivalu v Cannes u publika příliš nezabodoval, novináři ho dokonce „ocenili“ pískotem.
Smutný je na tom především fakt, že hlavní roli ve snímku vytvořil český herec Miroslav Krobot (třetí zleva).
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Formule 1
V Monaku má šanci
5 týmů a 10 vozů
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Kukačky zanášejí do stejných hnízd
ke svému, dalo by
se říct až kurióznímu, způsobu života jsou kukačky jednou z nejzkoumanějších
skupin ptáků. Přispívají k tomu i čeští vědci. Před několika týdny totiž doc. Tomáš
Grim z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci získal jako první
vědec v České republice prestižní grant pro mladé výzkumníky od organizace
Human Frontier Science Program ve Štrasburku. Cílem
projektu
bude
výzkum
hnízdního parazitismu kukaček obecných v Evropě.
Společně s ním budou na
projektu pracovat také vědci
z Velké Británie a Nového Zélandu.
Zástupci čeledi kukačkovitých, kam patří i naše kukačka obecná, jsou hnízdní parazité. Znamená to, že kladou
svoje vejce do hnízd cizích
pěvců, a přenechávají tak
péči o svoje mláďata hostitelům. Na druhé straně hostitelští pěvci se samozřejmě
péči o cizí potomky brání
a „pochybná vejce“ z hnízda

VZHLEDEM

vyhazují, takže kukačky
a jejich vejce musejí být co
nejnenápadnější.

Jablko zůstává u stromu
Výzkumy potvrdily, že kukaččí samice kladou vejce
vždy do hnízd toho druhu
pěvců, který je vychoval.
Proto je možné, aby se za
celé generace vyvinuly mas-

kovací mechanismy, díky
kterým snáší kukačky vejce
tvarově i barevně podobná
hostitelským druhům. Kukaččí vejce jsou ale například
i dvakrát tvrdší, aby lépe
odolala hostitelově zobáku.
Během příštích tří let
budou ornitologové zkoumat, zda kukačka při tvorbě
vajec „přimíchává“ do skořá-

pek barvy stejného chemického složení jako hostitel,
nebo zda je vyrábí jiným způsobem. Dalším cílem Tomáše
Grima je rekonstruovat evoluci. Z pigmentů barev lze
totiž podle něj vyčíst, jak
vypadala vejce vzdáleného
předka kukaček a možná
i vejce prapředka všech
ČESKÝ ROZHLAS
ptáků.

Londýnská výstava ke 100. výročí vzniku plastů
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BOTY Z PVC, nylonové punčochy a další exponáty připomínají od středy v londýnském vědeckém muzeu
100. výročí vzniku prvního
zcela umělého materiálu,
který změnil svět: plastu.

Belgicko-americký chemik
Leo Baekeland (na dobovém
černobílém snímku) vytvořil
svou polymerační pryskyřici
nazvanou bakelit v roce 1907
a od té doby plastové láhve
a další předměty zaplnily náš
život. „Je těžké si představit
obydlí, ve kterém nejsou
žádné plasty,“ citovala agentura AP Alison Conboyovou
z nepříliš rozsáhlého týmu
organizátorů výstavy.

Úspěch za všechny peníze

Leo Baekeland, vynálezce bakelitu, s rodinou.

Plasty byly nevodivé, chemicky stálé, tepelně a jinak
odolné, jejich úspěch byl
rychlý a ohromný. Baekelandova továrna v New Jersey
brzy nestačila uspokojovat
poptávku po kulečníkových
koulích, počítadlech, stolech

Newyorské taxi zezelená
žluté taxíky, dnes již
nedílná součást New Yorku,
zezelenají. Ale neděste se,
místní lakovny nevydělají na
zásadní změně newyorských
přibližovadel ani dolar.
Spoustu práce však budou
mít vývojáři firmy Ford, kteří
potřebují dostat pod kapotu
taxikářských
„křižníků“
Crown Victoria hybridní
pohon. Pouhých pět let mají
místní taxikářské firmy na
to, aby vyměnily všechny stávající automobily, které se
vyznačují především obrovskou spotřebou. Řádově jde
asi o 13.000 vozů.
TRADIČNÍ

Město se znovu nadechne
Záměr vyčistit alespoň částečně hrozivé ovzduší New
Yorku oznámil starosta Michael Bloomberg. Výhody tohoto kroku podle něj pocítí

generace Newyorčanů, třináct tisíc vozů v centru
města je totiž poměrně dost.
Vozy přátelské k životnímu
prostředí ušetří v důsledku
i samotným taxikářům, spotřeba totiž klesne na polovinu. V amerických poměrech to však znamená „ekologických“ 10 l/100 km. Proto
podle Bloomberga bude mít
stažení čistě benzinových taxíků stejný vliv, jako kdyby
z ulic New Yorku zmizelo
32.000 „normálních vozů“.
Městská rada už dokonce
v zájmu motivace taxikářů
spočítala přibližné úspory –
měly by činit asi 10.000 dolarů ročně. Začíná tak první
fáze slibovaného Bloombergova plánu na snížení emisí
o 30 procent do roku 2030.

a řadě dalších zcela umělohmotných předmětů.
Stinnou stránkou tohoto
vývoje je neblahý dopad plastových odpadů na životní prostředí. Jen v USA se prý ročně
vyhodí přes 100 miliard plastikových sáčků. Další osud
dosavadních plastů je nejistý
i z jiného důvodu. Devadesát
procent plastů se nyní totiž
vyrábí z ropy, nad jejíž
budoucností visí otazník.
Conboyová poukázala na to, že se nadějně, ale pomalu a nákladně daří nahrazovat tradiční plasty
takzvanými bioplasty,
které se vyrábějí
z rostlin. Upozornila přitom
na vystavený elek-

trický osobní vůz I-unit (na
snímku), který firma Toyota
zhotovila téměř výhradně
z materiálů odvozených
z obilí, cukrové třtiny a africké přadné rostliny kenaf.
Podrobnosti k výstavě nabízí muzeum na své webové
ČTK
stránce.

