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Ušetřete s MF DNES:
DVD jen za 49 korun
Ušetřete sto korun. Slevový kupon
najdete dole na této straně

Nový seriál o genetice, klonování
a šanci dožít se 150 let

Za informace vězení
Poslanci schválili tvrdé tresty za zveřejnění odposlechů. Novinářům hrozí pět let a pokuta pět milionů
Jaroslav Spurný (Respekt): Je to skandál. Odposlechy zveřejňují novináři ve veřejném zájmu.

Zuzana Kaiserová (MF DNES): Po dvaceti letech při-

Janek Kroupa (MF DNES): Mně to připadá trapné.
Politici by udělali lépe, kdyby se přestali stýkat s lumpy.

Filip Černý (Česká televize): Je to dárek mafii. Lidi

šel velký zásah proti svobodě slova. Je to cenzurní zákon.

Jiří Hynek (Nova): Politici se bojí, že by také mohli
uváznout v síti lumpů, kteří si mezi sebou volají.
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Praha - Pozor! Za zveřejnění následujících vět má nově hrozit až pět
let vězení či pětimilionová pokuta.
Sekyra: Ty tlaky Skansky jsou
obrovský. Nedalo by se s tím něco
dělat?
Langer: Chtělo by to získat čas.
(...) Slibuji, že budu honit toho náměstka od Mertlíka.
Jde o věty z telefonních odposlechů, v nichž policie mapovala počínání bosse podsvětí Františka Mrázka. Vyplynulo z nich, že za zájmy
Mrázkova známého Luďka Sekyry
v roce 2000 lobboval i dnešní ministr vnitra Ivan Langer z ODS. Podnikatel Sekyra chtěl získat obří stavební firmu IPS, konkurentem mu byla
společnost Skanska.
Krátce poté, co loni na podzim
MF DNES zveřejnila odposlechy, v
nichž upozornila na Mrázkovy vazby, přišla ze strany politiků odveta.
Schválili novelu trestního řádu,
do níž dali i zákaz zveřejňování odposlechů. Včera tuto normu, která
znamená největší zásah do svobody
slova po roce 1989, Sněmovna
schválila 129 hlasy. Přehlasovala
přitom odmítavé stanovisko Senátu.
Pro zákon byla většina poslanců z
ODS, ČSSD, KDU-ČSL i zelených.
Něco podobného neplatí v žádné
západoevropské zemi. „Je to omezení svobody slova,“ řekl František
Bublan z ČSSD, jeden z poslanců,
který se zdržel hlasování.
Zákon může ještě vetovat prezident, ale i kdyby to udělal, poslanci
ho mohou opět přehlasovat. Vše tak
nejspíš skončí u Ústavního soudu.
JOSEF KOPECKÝ
Další informace na str. A3

už se nedozvědí informace o korupci a zneužívání moci.

Jaroslav Kmenta (MF DNES): Politici se bojí vlastní
minulosti. Proto nám chtějí dát náhubek.

Ekonomika se vzpamatuje nejdřív za rok

DNES čtěte
ZE SVĚTA

Je 17 let v kómatu.
Má právo zemřít?
Eluana Englarová
je už 17 let v kómatu. Její případ teď
hýbe Itálií. Má její
otec právo nechat
ji odpojit od přístrojů?

ZDRAVÍ

Jak na chřipku?

Centrální banka poprvé přiznala, že země míří do recese

Praha (maš, jsm) - České firmy letos vyrobí ještě méně zboží, než se čekalo. Propouštění bude častější a lidé
omezí útraty více, než byli ještě nedávno ochotni připustit.
Stav hospodářství se nečekaně
Strana A7 rychle zhoršuje. Česká národní banka včera jako první státní instituce
přiznala, že po letech růstu ekonomiky přijde pokles. Tedy že Česko míří

Rady, jak poznat chřipku a jak s ní
co nejlépe bojovat.
Sešit C
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do recese. Podle nejnovějšího odhadu centrální banky letos česká ekonomika oslabí o 0,3 procenta. O dramatičnosti situace svědčí, že ještě loni v
listopadu věštila její růst o 2,9 procenta. Naposledy byla země v recesi v
roce 1998.
Kdy se situace obrátí k lepšímu?
„Oživení očekáváme v roce 2010,“
řekl guvernér centrální banky Zde-

■

Půjčky a hypotéky zlevní, ale získat je bude obtížnější

něk Tůma. Zároveň však připustil, že mět banky, aby nabídly výhodnější
recese může být ještě hlubší.
půjčky. Lidé i podniky by díky nim
mohli začít více utrácet. A to by zpětně pomohlo firmám, které by získaly
Zlevněním půjček proti krizi
odbyt pro své zboží a služby.
Ekonomové i bankéři říkají, že nejAby slábnoucí ekonomice pomohla,
rozhodla se centrální banka zasáh- novější opatření ČNB by mohlo přinout. Snížila úrokové sazby na 1,75 nést zlevnění hypoték a půjček pro
procenta, což je nejnižší úroveň za české rodiny, i když předchozí podobposlední čtyři roky. Mělo by to při- né kroky příliš nezabraly. „Klienti se

zlevnění dříve či později dočkají,“
říká Vladimír Pikora z NextFinance.
O zlevnění hypoték uvažuje například Komerční banka.
Na půjčky však už nedosáhnou
všichni, kdo by je dostali před rokem. Stačí, aby se člověk dostal do
registru dlužníků kvůli nezaplacenému účtu za telefon, a žadatel může na
půjčku zapomenout. Více na str. A8

Nesedí předpověď počasí? Počítač se plete
Praha - Vzpomínáte na loňskou havárii na
■ Chyby v předpovědi
dálnici D1, při které se na ledovce srazilo
skoro dvě stě aut?
Bouře, červen 2008 – varováno bylo osm
Právě takové situace, při kterých se náhkrajů, zasažena však byla celá země
le změní počasí, nedokážou čeští meteoroObří havárie na dálnici, březen 2008 –
logové dostatečně přesně předpovídat. Říledovka se vytvořila po těžce
kají, že na to jejich starý meteorologický
předpověditelné rychlé změně počasí
počítač nesačí.
Záplavy na Ostravsku, srpen 2006 –
Meteorologové přiznávají, že se jeho vimeteorologové čekali bouře nad polskými
nou spletli už několikrát. Tisíce lidí jim pak
Katovicemi, ale ne na Ostravsku
nemohly přijít kvůli škodám na majetku na
jméno.
Příklad? Loni v červnu varovali osm ze
Všude tam, kde hasiči kvůli chybné předčtrnácti krajů před prudkými dešti a lokální- povědi s přívalovými dešti nepočítali, domi záplavami. Jenže živelní pohroma nako- sáhly ztráty na majetku lidí nesrovnatelně
nec postihla celé Česko.
větších rozměrů než v místech, kde měli záCENA MF DNES V ZAHRANIČÍ: Německo, Rakousko, - 1,70 EUR, Slovensko - 0,70 EUR/21,10 SKK.

chranáři pohotovost. „Meteorologický mozek“ také předpověděl přívalové deště nad
polskými Katovicemi v roce 2006, ale už
nepoznal, že prudké bouřky zasáhnou i Ostravsko. „Hasiči i lidé z Povodí Odry nám
pak dlouho nadávali. Náš počítač ale srážky na Ostravsku už neviděl,“ vysvětluje náměstek ředitele ČHMÚ Radim Tolasz.
Nový meteorologický počítač stojí kolem 70 milionů korun. Podle meteorologů
je ho stále více potřeba, protože náhlé změny počasí jsou častější. Otázku, zda ho pořídit, nebo raději kvůli krizi ušetřit na jiné
věci, má řešit dokonce i bezpečnostní rada
státu.
JAN GAZDÍK
Více na str. A2

49

