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PRAŽSKÉ VYDÁNÍ
Proti teroru chce město
stavět patníky a zábrany
Praha 5 navrhuje rozmístit
nechtěné betonové květináče

Máslo za šedesát.
To už je příliš
Exkluzivně v MF DNES: Tři pětiny lidí omezují spotřebu másla, zjistil průzkum
Martin Petříček
redaktor MF DNES
PRAHA Kostka másla za víc než padesát korun je už podle většiny Čechů za hranou. Téměř tři pětiny lidí
tvrdí, že rostoucí cena másla v posledním měsíci ovlivnila jejich spotřebu. Ukazují to výsledky aktuálního průzkumu Moneta Money Bank
exkluzivně pro MF DNES.
Máslo je nyní téměř o polovinu

dražší než před rokem. Zemědělci
i mlékaři nicméně tvrdí, že cena
v obchodech kolem 50 korun je
normální. A Milan Teplý, šéf Madety, největší mlékárny v zemi, dokonce očekává, že do Vánoc bude
kostka stát 70 korun.
Výrobci přitom argumentují
nejen rostoucí poptávkou, ale také
nedostatkem a zdražováním smetany na trhu.
K dalšímu růstu ceny másla může
krátkodobě přispět i to, kdyby si ho
lidé začali nakupovat do zásob, ať

Granát, který zabíjel,
mohl být kradený
Václav Janouš
reportér MF DNES
VYŠKOV Ve sklepě na vojenské ubytovně ve Vyškově, kde v úterý vybuchl granát a jednoho vojáka zabil
a druhého těžce zranil, neměla munice vůbec co dělat.
Vojenští policisté nyní zjišťují to
hlavní: kde se munice, která je oficiálně pod několikanásobným dohledem, v budově ubytovny, a dokonce
ve sklepě, který patří přímo jim, vzala? Hlavní vyšetřovací verze jsou
dvě: buďto s granátem či granáty do
sklepa přišel jeden z policistů, což je
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procenta lidí tvrdí, že vyšší ceny
másla ovlivňují
jejich spotřebu
procenta z nich
to nenahrazuje
jinými tuky,
např. margaríny

už v Česku, nebo za hranicemi. To
v průzkumu nevyloučila téměř polovina lidí. Už začátkem měsíce přitom v některých obchodech máslo
chybělo.
„Cena másla roste v celé Evropě,
a to meziměsíčně o sedm procent.
Přitom cena mléka stagnovala,
nebo mírně klesla. Konečná cena
másla je především ovlivněna vysokou marží, kterou si obchodníci určují,“ říká externí poradce Moneta
Money Bank Mojmír Severin.
Z průzkumu také plyne, že jen tře-

tina z těch, co zatím nesnížili spotřebu, by skousla, kdyby máslo stálo víc než osmdesát korun.
Závratný růst cen v tuzemsku by
tak nakonec mohl zvrátit dlouhodobý trend příklonu k máslu, které
lidé opět začali vnímat jako přírodní produkt.
Spotřeba této potraviny v Česku
totiž po prudkém propadu v 90. letech zhruba od roku 2000 zvolna
rostla. Nyní se v Česku sní necelých
šest kilogramů másla na osobu za
rok.
Dokončení na str. 6

Setkání prezidentů Zeman má fotku s Trumpem

v každém případě porušení pravidel, nebo ve sklepě byla skrýš munice ukradené při výcviku.
Ministerstvo obrany teď čeká na výsledky vyšetřování. Pokud by šlo skutečně o kradenou munici, čekala by
armádu velká inventarizace.
„Pokud vyšetřování ukáže pochybení, přijmeme opatření, aby se takovým věcem zamezilo. Ještě nevíme,
jaká výbušnina explozi způsobila a
jak se tam dostala. Jestli vojáci munici ukradli při střelbách, nebudeme
to tutlat a okamžitě budeme reagovat, ale musíme zjistit, co se přesně
stalo,“ říká mluvčí ministerstva Jan
Pejšek.
Pokračování na str. 3
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Osudová fotka z vagonu:
mladík skončil na vozíku
PRAHA Osmnáctiletý Daniel leží
v nemocniční posteli a s lehce znuděným výrazem působí jako pacient, kterému se viróza vleče k nepřečkání dlouho.
Skutečnost je o hodně horší. Pod
bílou pokrývkou mu chybí levá
noha a tu pravou vůbec necítí. Loni
13. listopadu se na plzeňském nádraží Jižní předměstí fatálně zranil.
S kamarádem čekali na vlak do jejich vesnice, a jelikož do odjezdu
chybělo ještě třináct minut, vyšplhali se na odstavenou cisternu. Napadlo je, že by si z výšky mohli udě17220
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lat zajímavé fotky s osvíceným nádražím v pozadí. Bylo po šesté večer, venku už tma.
„Nahoře jsme se domlouvali na
záběrech nejprve v podřepu. Pak
mi kamarád Petr podal telefon,
abych ho vyfotil. Stoupl jsem si,
abych ho líp zabral, a od té chvíle si
nic nepamatuju. Probudil jsem se
až v pražské vinohradské nemocnici, po čtyřech dnech v kómatu,“
bez okolků líčí Daniel Křeček. Momentálně pacient spinální jednotky
Fakultní nemocnice v Motole.
Pokračování na str. 4
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Všemi prostředky proti teroristům Prezident Miloš Zeman se v New Yorku účastnil recepce pořádané americkým
prezidentem Donaldem Trumpem. Při té příležitosti vznikl společný snímek – Miloš Zeman, Donald Trump a první
dáma USA Melania Trumpová. Český prezident před setkáním s Trumpem promluvil na Valném shromáždění OSN.
Vyzval k tomu, aby OSN mohla proti teroristům zasahovat všemi prostředky. Foto: Bílý dům
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