Kronika roku 2012
Česká republika
Leden:
- Dominika Duka byl oficiálně potvrzen jako budoucí kardinál
- Zanikla Prima a vznikla Prima Family
- Hackeři napadli web vlády České republiky
Únor:
- Senát schválil novelu ústavy – je zavedena přímá volba prezidenta
Březen:
- Akreditace Právnické fakulty Západočeské univerzity byla prodloužena do roku 2016
Duben:
- Konala se protivládní demonstrace na Václavském náměstí (odhadovaná účast okolo 90 – 100 tisíc lidí) –
největší demonstrace od roku 1989
Květen:
- Liberec se stal českým fotbalovým mistrem
- David Rath je zatčen za korupci
Červen:
- Google maps pokryl prakticky celou Českou republiku na Street view
Červenec:
- Sokol oslavil 150 let od svého založení, konal se 15. Všesokolský slet
Září:
- V celé zemi je vyhlášená celoplošná prohibice kvůli metanové aféře a otravám alkoholem
- V Chrastavě se střílelo po prezidentovi Klausovi – ten unikl bez zranění
- V Praze bylo otevřeno sídlo Agentury pro evropský globální navigační satelitní systém (GSA), jejímž hlavním
úkolem je koordinace vzniku evropského vesmírného programu Galileo, který má být ekvivalentem známého
amerického navigačního systému GPS.
Říjen:
- Došlo k přejmenování letiště Ruzyně na letiště Václava Havla

Svět
Leden:
- U břehů Itálie ve Středozemním moři ztroskotala třípalubní luxusní Costa Concordia
- Britka Felicity Astonová jako první žena v historii přešla Antarktidu
Únor:
- Britská panovnice Alžběta II oslavila 60. let od nástupu na britský trůn
- Americký seriál The Simpsons odvysílal 500. episodu
- Dominik Duka se ve Vatikánu stal kardinálem
Duben:
- 100. výročí Titaniku
Květen:
- Došlo k prstencovému zatmění slunce
- Tranzit Venuše (přechod planety Venuše mezi sluncem a Zemí, kdy vznikne na slunci skvrna – další je
odhadované na rok 2117)
Červen:
- Mistrovství ve fotbale v Polsku a na Ukrajině
Červenec:
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- Zahájeny XXX. Letní olympijské hry v Londýně
Říjen:
- Známy cyklista a bojovník proti rakovině Lance Armstrong byl usvědčen z dopingu a od roku 1998 zbaven
všech cyklistických trofejí, byl také doživotně diskvalifikován z jakéhokoliv závodu
Listopad:
- Barrack Obama znovuzvolen prezidentem spojených států
- Úplné zatmění slunce
Prosinec:
- Končí platnost Kjótského protokolu, v němž se průmyslové země zavázaly omezit emise skleníkových plynů
- Nenastal konec světa, jak byl prorokován mayským kalendářem

Věda:
-

-

-

-

-

Začal se prodávat operační systém Windows 8
Internet 3G je masivně zaváděn do všech koutů České republiky
Kosmická sonda Curiosity přistála na Marsu
Lékařům v Nizozemí se podařilo transplantovat titanovou protézu čelisti pacientce za použití 3D modelu
Z kosmodromu Kourou ve Francouzské Guyaně odstartovala k prvnímu letu nosná raketa Vega, kterou
vyvinula Evropská vesmírná agentura (ESA). Na oběžnou dráhu vynesla italský satelit LARES a několik
menších družic.
Z Mysu Canaveral na Floridě odstartovala do vesmíru první soukromá loď společnosti Space Exploration
Technologies (SpaceX). Modul Dragon vynesl k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) raketu Falcon 9, start byl
považován za zahájení nové éry vesmírných letů. Na Zem se modul vrátil 31. Května
Některé z pravěkých maleb ve španělských jeskyních, včetně Altamiry, jsou starší než 40 000 let, část vědců
proto došla k názoru, že mohou být starší než evropská existence rodu Homo sapiens, a tudíž mohou být
dílem neandertálců
V Londýně otevřena nejvyšší budova v Evropě, přezdívaná podle svého tvaru Střep (310 metrů). Překonala
tak věž Commerzbank ve Frankfurtu nad Mohanem (259 metrů, postavena v roce 1997)
Archeologové v Guatemale objevili hrobku dávného mayského panovníka, která se zachovala v nedotčeném
stavu. Hrobka pochází z let 700 až 400 před naším letopočtem, tedy mnoho staletí před největším rozkvětem
mayské říše
Čeští archeologové objevili v egyptském Abúsíru poblíž Káhiry hrobku princezny Šert Nepti z páté dynastie,
tedy z období 2500 až 2350 let před naším letopočtem. Nález odborníci označili za mimořádný.

Kultura:
-

100. výročí slaví filmové společnosti Paramont Pictures, Universal Pictures
Vyšla v pořadí už 23 bondovka Skyfall
Oskar: nejlepší film: Umělec
Zlatý Globus: nejlepší film: Rozchod Nadera a Simin
Český Lev: nejlepší film: Poupata
V tomto roce neproběhl slavný hudební festival Glastonsboury
Členky kontroverzní kapely Pussy Riots byly zatčeny

Sport:
-

Mistry Evropy ve fotbale se stali Španělé (ve finále deklasovali Itálii 4:0)
Fed Cup vyhrály české tenistky
Davis Cup vyhráli čeští tenisté
Hoffmanův pohár vyhrál český tenisový pár
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Úmrtí:
-

Na letních olympijských hrách získala Česká republika 4 zlaté (Miroslava Knapková – kanoistika, Barbora
Špotáková – oštěp, David Svoboda – moderní pětiboj, Jaroslav Kulhavý – cyklistika), 3 stříbrné (Vavřinec
Hradílek – kanoistika, Ondřej Synek – veslování, Andrea Hlaváčová, Lucie Hradecká – tenis), 3 bronzové
(Adéla Sýkorová – sportovní střelba, Zuzana Hejnová – atletika, Jan Štěrba, Josef Dostál, Daniel Havel a Lukáš
Trefil – kanoistika)
Slovan Liberec se stal fotbalovým mistrem
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice se stali hokejovým mistrem
Josef Škvorecký – spisovatel a nakladatel
Jiří Raška – olympijský vítěz ve skocích na lyžích
Radoslav Brzobohatý – herec
Břetislav Pojar – scénárista a režisér animovaných filmů, pedagog
Whitney Houston – americká zpěvačka
Ray Bradbury – americký spisovatel
Neil Armstrong – první muž na měsíci
Robin Gibb – zakladatel skupiny Bee Gees
Oskar Niemeyer – brazilský architekt autor budovy OSN v New Yorku

Mgr. Monika Babčaníková

3

