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Nebezpečný med
Veterináři našli v dováženém medu antibiotika.
Nebezpečný je hlavně pro děti. Odkud pochází med v českých
obchodech? A jak vlastně med vzniká? Téma, strana 3

Hitlerovy
peníze
Jak Němci za války
padělali cizí měny

Kulturní premiéry

NEZÁVISLÝ DENÍK ZALOŽENÝ 1893

ČTVRTEK 20. ZÁŘÍ 2007

Lékaři vystávkovali peníze
Protestní jednodenní stávka praktických lékařů slavila úspěch ● Pojišťovny ustoupily
Úspěch Slavie v LM
Senzačním vítězstvím 2:1 nad
rumunským týmem Steaua
Bukurešť vstoupili fotbalisté
Slavie Praha do bojů v prestižní
Lize mistrů.
strana 24
DOPRAVA
„Kolik mám vlastně bodů?“ ptají
se zoufalí čeští řidiči. Poslanci
proto navrhují přenést registr
bodů na internet.
strana 2
VĚDA
Samota vede k oslabování genů
imunitního systému. Osamělí
jedinci jsou tak náchylnější
k nemocem.
strana 16

PRAHA Přes 80 procent ordinací
praktických lékařů včera zůstalo
pro pacienty nedobytných. Lékaři
pouze v daných oblastech zajistili
službu, která ošetřovala akutní případy.
Protestní akce organizovaná
Sdružením praktických lékařů na
podporu zvýšení jejich platů měla
úspěch. Zdravotní pojišťovny ustoupily a slíbily jim přidat příští rok
více peněz, než původně zamýšlely.
Pacienti přijali akci s pochopením –
ministerstvo zdravotnictví ani lékařská komora nezaznamenaly jedinou
stížnost na zanedbání péče.
Přesto není vyloučeno, že protes-

SPORT
Berdych nebo Štěpánek musí
porazit Rogera Federera. Jinak
Česko vypadne ze světové
skupiny Davis Cupu.
strana 22

ty budou pokračovat. Část praktických lékařů totiž není spokojena
s navrženým kompromisem a žádá
uskutečnění další, tvrdší akce.
Například lékaři z Jihlavska jsou
údajně připraveni zavřít ordinace
i na několik dnů. Hrozí i tím, že neuzavřou smlouvy se zdravotními pojišťovnami a budou vybírat od pacientů peníze přímo. Podobně hovoří
i praktici ze Zlínska a Ostravska.
„To je právo každé oblasti chovat se, jak uznají její členové za
vhodné. Pokud ale budou mluvit za
sebe, ne za celé sdružení,“ konstatoval místopředseda Sdružení praktických lékařů Jan Jelínek.
Oblastní sdružení či jednotlivé ordinace se podle Jelínka mohou poku-

Pacienti se
do ordinací nehrnuli

● 80 % procent ordinací
zůstalo včera zavřeno
● akutní případy ošetřovali
předem stanovení lékaři
● pacienti byli o protestu včas
informováni, nikdo z nich si
nestěžoval

generální partneři >

CENA 12 Kč (Předplatné 11 Kč*)

SPORT

PETR KUČERA

mezinárodní hudební festival
Praha, 23. 9. – 18. 11. 2007
www.strunypodzimu.cz

sit vyjednat si ještě lepší podmínky,
než jaké jim zaručí obecná smlouva
ujednaná na dohodovacím řízení s
pojišťovnami. „My se ale obáváme,
že získat ještě lepší podmínky už
není reálné,“ usoudil Jelínek.
Lékaři původně chtěli na příští
rok 55 korun namísto současných
36 korun na registrovaného pacienta a měsíc. U činností, na které se
paušální platby nevztahují, požadovali za výkonový bod 1,10 Kč (teď
92 haléřů). Pojišťovny původně nabídly podstatně méně (38 korun).
Protest je ale přiměl k dalšímu jednání, z nějž vyšel kompromis 42 korun paušálu u VZP a čtyřiceti korun u ostatních pojišťoven.
Pokračování na straně 4

Vítejte u Ďáblovy bible. Je tu naposled!

ÚHEL POHLEDU

Prahu ovládl
dopravní
kolaps
JOSEF KOLINA, JANA NOVÁKOVÁ

PRAHA Auta ploužící se ucpanými ulicemi dvoukilometrovou
rychlostí. Lidé marně čekající
předlouhé minuty na autobus. Takovýto nelichotivý obraz nabízí
v těchto dnech hlavní město.
Od skončení prázdnin zažívá
Praha naprostý dopravní kolaps.
Že město nedokáže tíživou situaci v ulicích nijak řešit, se již ozývá i z útrob magistrátu. „Radní
pro dopravu Radoslav Šteiner nekomunikuje, dopravní výbor nic
netvoří a primátor slibuje nereálné věci, které pak horko těžko
uvádí na pravou míru,“ popisuje
situaci na magistrátu šéfka pražských zelených Petra Kolínská.
Nečinnost Bémova úřadu dokládá i fakt, že dopravní koncepce města pochází z roku 1996
a od té doby nebyla nikdy aktualizována. Vyhlídky na odstranění
dopravních kolapsů v dohledné
době jsou mizivé.
Jak vedení magistrátu, tak
s ním spříznění dopravní experti
používají jediné zaklínadlo: městský a pražský okruh. Až budou
oba obchvaty hotovy, všechny potíže s dopravou zmizí, tvrdí. To
ale nebude dříve než za osm let.
Podle Kolínské se situace nezlepší ani potom. Zácpy se prý jen posunou z centra města na okraj.
Více čtěte na straně 6

PAVEL KOHOUT

SLOUPEK LN

ekonom

Bém na vrcholu

Trpělivost,
žaludek
a odvaha

JAROSLAV PLESL

D

J

iří Paroubek se vydal na oficiální návštěvu Číny. „Znám
vaše dějiny a vím, že jimi
prolíná myšlenka společenské harmonie, která je mi velmi blízká,“
prohlásil Paroubek na adresu hostitelů. Od své cesty si slibuje prohloubení hospodářských vztahů.
Skutečnost je taková, že bez znalosti čínské kultury (včetně její
historie) nelze v Číně uspět. Jaká
jsou hlavní specifika této nejstarší
světové civilizace?
Západní civilizace je na rozdíl
od Číny postavena na pravidlech
a jejich dodržování. Chammurapiho zákoník, biblická přikázání,
Justiniánův kodex římského práva a anglosaské zvykové právo,
to vše jsou kořeny západní civilizace.
Pokračování na straně 10
LIDOVÉ NOVINY ROČNÍK XX - ČÍSLO 220
Belgie, Německo, Rakousko 1,60 € | Slovensko 21 SKK
PŘEDPLATNÉ

225 555 533

* průměrná cena za jeden výtisk při roční frekvenci platby

lidovky.cz
Navštivte náš zpravodajský server

www.lidovky.cz

Příště už jen ve Švédsku. V pražském Klementinu je vystavena největší středověká kniha – Ďáblova bible. Švédská knihovna, která svazek vlastní, ho
půjčila do zahraničí pouze třikrát. „Už se to nebude opakovat,“ řekl včera její zástupce.
Další informace na straně 12
Foto LN – Viktor Chlad

Rusové překroutili výrok Test v obchodech: kvalita
Francouze o radaru
medu z dovozu je mizerná
MOSKVA „Myslím, že Američané
naschvál navrhli Česku a Polsku
vytvořit systém protiraketové obrany, aby pohrozili Rusku. Souhlasím s Lavrovem, že je to hrozba,“
měl v úterý prohlásit pro ruskou
rozhlasovou stanici Echo Moskvy
šéf francouzské diplomacie Bernard Kouchner.
Překlad rozhovoru ihned převzala česká média a přiřadila Francii
k těm zemím, kterým se v žádném
případě nelíbí výstavba amerického protiraketového systému
ve střední Evropě.
Problém je však v tom, že fran-

couzský ministr zahraničí Kouchner ve skutečnosti řekl pravý opak.
Z Ruska se do světa dostala překroucená verze jeho slov.
Původní citát totiž zněl: „Nemyslím si, že by Američané úmyslně
nabídli Česku a Polsku budování
protiraketové obrany.“
Navíc další věta je nesmyslná
úplně – Bernard Kouchner totiž
v originále mluvil o hrozbě raket
z Blízkého východu. Úterní ruskou
interpretaci Kouchnerových slov
včera uvádělo na pravou míru i české ministerstvo zahraničí.
Pokračování na straně 8

JAN MARTINEK

PRAHA Pozor na med z dovozu, varují potravinářští inspektoři. Asi
dvě třetiny importovaného medu
v českých obchodech obsahují nepovolené látky. Státní zemědělská
a potravinářská inspekce zkoumala
med v prvním pololetí tohoto roku.
Z 44 testovaných vzorků jich 26 nevyhovovalo českým předpisům.
Problémy se týkají především
medu z dovozu. Při „akci Med“ se
na něj zaměřila i státní veterinární
správa. Zjistila, že většina tohoto
medu obsahuje zakázané příměsi

nebo stopové zbytky antibiotik. Desítky tun zahraničního medu se tak
buďto vrátí výrobcům, nebo zlikvidují. Antibiotika při častém užívání ohrožují imunitu člověka. Tělo
si na ně časem zvykne. Jejich účinek je pak slabší.
Česko má pro výrobu medu v porovnání s jinými zeměmi velmi
přísné normy. Odborníci proto doporučují, aby zákazníci kupovali
výhradně český med přímo od včelařů. „Určitě není dobré kupovat
anonymní med na tržištích,“ říká
včelař Vladimír Lněnička.
Čtěte Téma na straně 3

oprava v Praze kolabuje.
Na Výtoni se ráno posunují auta rychlostí dva kilometry za hodinu, ucpané jsou
Nusle i příjezdové cesty k jedinému mostu spojujícímu dnes Nové
Město se Smíchovem. Rekonstrukci Rašínova nábřeží a Palackého mostu snad ani nemohla radnice naplánovat chytřeji.
Bývalo dobrým zvykem, že se
podobné akce odehrají v době letních prázdnin, aby po jejich skončení nedocházelo k dopravním
kolapsům, jakých jsme svědky
dnes. Ostatně před rekonstrukcí
radnice slibovala, že doprava na
nábřeží bude omezena jen měsíc.
Ale to byly pouze sliby. Výluka
nakonec potrvá do konce října.
Jenže koho dnes na magistrátu
zajímá pražská doprava. Primátor
Bém se věnuje hlavně společenskému životu, horolezectví, intrikování v ODS, a když mu náhodou nějaký čas zbude, chystá
olympijské hry.
Budiž nám současná dopravní
situace v Praze ukázkou, jak by
Pavel Bém řídil celou republiku,
kdyby se s pomocí svého hradního mentora dostal až do čela vlády. Přes to všechno je dnes pražský primátor nejpopulárnějším
českým politikem. Ale to byla
Vlasta Parkanová také.
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Nová kolekce Nissan 2007

www.nissan.cz
INFOLINKA: 800 23 23 23

Tý d e n n o v i n e k N i s s a n
15. až 23. září

Poslední novinky a úžasné nabídky od Nissanu ohromí všechny vaše smysly!
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