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Z DOMOVA
Pět tisíc dětí se rodí
závislých na nikotinu
Odborníci varují: Děti žen, které v tě-
hotenství kouří, častěji bez příčiny
umírají a mají větší riziko genetic-
kých vad. Strana A4

KULTURA
Zemřela autorka
Čtyřlístku
Spisovatelka Ljuba Štíplová, jedna
z autorské dvojice legendárního ko-
miksu Čtyřlístek, zemřela včera
v Praze. Strana B9

EKONOMIKA
Cestovka zaplatí
lidem za zpoždění
Průlomové rozhodnutí – soud poprvé
přiznal odškodnění turistům za třice-
tihodinové zpoždění, které zavinila
cestovka Sunny Days. Strana A11

Bangkok, Praha - Hledání vakcíny,
která by zajistila odolnost organis-
mu vůči viru HIV, se dvacet let míje-
lo účinkem. Až včera přišli američtí
a thajští badatelé s docela šokující
novinkou: jejich experimentální vak-
cína prý dokáže snížit riziko nákazy
smrtícím virem až o třetinu. Ověřili
si to dlouhotrvajícími testy, jichž se
zúčastnilo přes šestnáct tisíc thaj-
ských dobrovolníků.

Je to poprvé, jak uvádějí autoři na-
dějné studie, kdy nějaká látka doká-
že preventivně působit proti zdánli-
vě „neporazitelné“ chorobě.

„I když jde o statisticky skromný
výsledek, je to první důkaz, že lze
vyrobit bezpečný a efektivní preven-
tivní prostředek,“ řekl agentuře Reu-
ters Jerome Kim z výzkumného
ústavu v Marylandu, který se na bá-
dání podílel.

Už dříve tu sice byly nadějné ná-
znaky, ale všechny nakonec ztrosko-
taly. Nedopadl ani předloňský velký
test na čtyřech kontinentech, když
se ukázalo, že testovaná látka by
mohla rizika nákazy dokonce zvyšo-
vat. Další neúspěšné pokusy se ko-
naly koncem loňského roku. Někte-
ří vědci dokonce propadli depresi a
tvrdili, že účinnou vakcínu se nepo-
daří získat nikdy.

Až teď částečně zafungovala vak-
cína tvořená dvěma staršími, samo-
statně nefunkčními očkovacími lát-
kami. Dlužno říci, že nečekaný pozi-
tivní výsledek překvapil i autory stu-
die. Ti přiznávají, že nevědí, proč
právě tato kombinace účinkuje.

Pokračování na str. A6

Praha (kop, vdo) - Uráželi se, čas-
tovali se jízlivostmi, nadávali si, až
se prohádali k nové podobě státního
rozpočtu. Debata poslanců trvala do
večera, hlasovat se bude dnes.

„Chováte se jako debil,“ řekl na-
příklad Miroslav Kalousek Davidu
Rathovi. Ten předtím uštěpačně pro-
hlašoval, že Kalousek chodí „pro in-
spiraci do nálevny“.

Stát si možná pomůže větším zda-
něním hazardu, na druhou stranu se
však připravené škrty nejspíš nedo-
tknou ani vyšších podpor v neza-
městnanosti, které nedávno schválil
parlament. To jsou další změny, kte-
ré se mohou objevit v konečné podo-
bě úsporného balíčku ministra finan-
cí Eduarda Janoty.

Balíček se mění každý den. Další

změny se na stole objevily poté, co
šéf ČSSD Jiří Paroubek zpochybnil
obsah předběžné dohody z Kramářo-
vy vily, kterou udělali lídři stran spo-
lu s premiérem Janem Fischerem.
Socialisté trvají na tom, že se škrty
nesmějí dotknout vedle rodin s dět-
mi a lidí odkázaných na cizí pomoc
ani nezaměstnaných. „Je hanebné,
aby lidé, kteří přišli kvůli krizi o prá-

ci, kvůli balíčku přišli o vyšší pod-
poru v nezaměstnanosti,“ uvedl šéf
poslanců ČSSD Bohuslav Sobotka.
Sněmovnou to zřejmě projde. Scho-
dek rozpočtu by to nezvýšilo, proto-
že šanci má i návrh lidovců, aby spo-
lečnosti provozující hazardní hry
musely jednorázově odvést státu
4,5 miliardy korun.

Další informace na str. A2

Která fráze vás okamžitě spo-
lehlivě vytočí? Z průzku-
mu, který časopis Reader’s

Digest poskytl exkluzivně
MF DNES, vyplývá, že Čechy nej-
více dráždí věta: Za komunistů bylo
líp.

Poučná jsou i další zjištění z prů-
zkumu: muži vidí rudě, když jim
partnerka řekne Miláčku, tady jsme
měli odbočit! anebo Máš mě ještě
rád?

Ženy naopak vytáčejí klišé jako
No jo, ženská; Jsi stejná jako tvoje
matka. Anebo výzva Prosím tě,
uklidni se.

„Vítěznou“ frázi o komunistech
– z třiceti nabídnutých – označuje
za nejprotivnější 28 procent lidí.
Kupodivu v mladých lidech žádné
velké emoce nebudí. Asi proto, že
si totalitu moc nepamatují. Zato
lidi středního věku a starší rozčilí
do běla. Proč právě tahle „hláška“?

„Ta věta mne tedy opravdu vždy
spolehlivě vyvede z míry,“ přizná-
vá i známý horolezec Radek Jaroš.
Přitom je to muž, který obvykle za-
chovává chladnou hlavu – bez toho
na Everestu nepřežijete.

Vzdychání po komunistech ho
však rozčiluje – ve skutečnosti to to-

tiž byla doba, kdy lidé stáli fronty
i na tak základní věci jako toaletní
papír nebo dámské vložky.

Také filmová publicistka a překla-
datelka Eva Zaoralová špatně snáší,
když někdo „vítěznou“ větu vyslo-
ví.

„Za komunistů nebylo líp. Bylo
naopak mnohem hůř,“ říká Zaoralo-
vá. „Nehledě na to, co všechno se
právě dnes v Česku děje a jaké pro-
blémy kvůli krizi lidi sužují. Vždy
mne spolehlivě rozčilí, když tohle
povzdechnutí někde zaslechnu,“ do-
dává. JAN GAZDÍK

Čtěte Téma na str. A3

Zlín - Do svého bývalého zaměstná-
ní – do tiskárny ve zlínské čtvrti
Louky – přišel včera ráno s pistolí v
ruce pětapadesátiletý muž.

V pondělí odtud odcházel s výpo-
vědí, včera se přišel mstít. Vážně
zranil dva manažery společnosti a
pak se sám střelil do hlavy. V ne-
mocnici později zemřel, jeho oběti
bojují o život.

Útočník vyhrožoval svým někdej-
ším kolegům už v pondělí, když ho
vyhodili. „Všechno to tady vystří-

lím,“ vykřikoval. Jenže nikdo netu-
šil, že to skutečně udělá.

Incident zřejmě úplně nesouvisí s
hospodářskou krizí, která čím dál
víc dopadá na české firmy. Muže to-
tiž propustili kvůli opakovaným ab-
sencím. Přesto podle odborníků sou-
časná ekonomická situace mohla
mít na chování tiskaře vliv.

Jen na Zlínsku se totiž nezaměst-
nanost zvedla za poslední rok téměř
dvojnásobně, bez práce je tady kaž-
dý desátý. Muž tak mohl mít kromě

vzteku na své nadřízené i strach, že
už nesežene jiné zaměstnání. Ve
stejné situaci jako on se teď ocitá
čím dál více lidí.

„Právě lidé nad padesát let berou
propuštění nejhůř. Mají pocit, že
pro ně život skončil,“ řekl psycho-
log Slavomil Hubálek. „Takoví lidé
si pak v zoufalství rozhodnou vzít ži-
vot, ale zároveň se chtějí někomu
pomstít. Říká se tomu někdy ‚rozší-
řená sebevražda‘,“ dodal.

Odborníci znají takové případy

z minulosti. V roce 1928 například
zastřelil v Krásném Březně u Ústí
nad Labem bývalý dělník Josef
Schülz úředníka místní továrny. Ten
ho totiž předtím propustil.

Zprávy o vraždách a sebevraž-
dách souvisících se současnou hos-
podářskou krizí v poslední době při-
cházejí především ze zahraničí.

Například z Francie, kde si v tele-
komunikační firmě France Telecom
vzalo život od února 2008 už třia-
dvacet lidí. V polovině letošního

září třeba vyskočila z okna své kan-
celáře ve čtvrtém patře dvaatřicetile-
tá žena a zabila se.

Odborníci věří, že v Česku se ta-
kové věci ve velkém dít nebudou.
„Je ale pravda, že současná krize je
první podobnou velkou zkouškou
pro české zaměstnavatele i zaměst-
nance,“ řekl Marek Strieborný z per-
sonální agentury Axial.

„Nezaměstnanost sice byla v mi-
nulosti v Česku větší, než je dosud,
nyní je ale situace horší. O krizi se

mluví už dlouho a výhled do bu-
doucna zatím příliš optimistický
není,“ dodal.

Vážnost situace dokládá třeba i
fakt, že v Česku významně roste po-
čet firem, které mají problémy se
splácením svých dluhů. Podle údajů
z úvěrového rejstříku Solus mělo
prodlení na splátkách na konci srp-
na téměř čtyřicet tisíc podnikatelů
či společností. JAN VACA

s přispěním Petra Skácela
Podrobnosti na str. A5

Podrobný test:
hrozí vám infarkt?
Jaká máte rizika a co byste měli
změnit, abyste žili dlouho Strana C3

DNES čtěte

Předplatné: 225 555 522

OTESTUJTE SI SRDCE
Nový seriál! Dnes – pravda a mýty o srdci Čtěte v sešitu C

Prodloužený víkend:
10 tipů na výlety

Kam vyrazit pěšky,
na kole, na lodi,

na bruslích či na koni

Cestování – sešit C

Počasí dnes

18 / 20 °C

Přišel o práci, začal střílet
První ozbrojený útok kvůli ztrátě zaměstnání v Česku. Jaký vliv má hospodářská krize na psychiku lidí?

SÁM, BEZ DALÍKA. Mirek Topolánek už není poslanec, parlamentní debatu sledoval z galerie pro hosty. „Napadají mě geniální repli-
ky, naštěstí zůstávají jen v mé hlavě,“ říkal. Topolánka včera „opustila“ i pravá ruka, lobbista Marek Dalík. FOTO: MAFA – MICHAL SVÁČEK

Okolí O2 areny: stání jen pro místní

praha
Zprávy z vašeho města

Podpořte iDNES.cz v boji o Křišťálovou lupu 2009. Hlasujte na www.idnes.cz/lupa

Průlom: vakcína
snižuje riziko
nákazy AIDS

Cesta k rozpočtu – hádky a urážky

■ Protivné „hlášky“
Věty, které lidi rozčilují

Za komunistů bylo líp.
Kdy přijdeš?
Ty se máš nejlíp!
Proč jsi to ještě neudělal?
Vyčkejte, jste v pořadí.
Jsi stejná jako tvoje matka!
Prosím tě, uklidni se.
To neřeš.
Dávej na sebe pozor.
Já to říkala.
Máš mě ještě rád?
Miláčku, tady jsme měli odbočit.
A o tom to je!

Volejte 225 555 522

Předplaťte si
MF DNES
a získejte zajímavou prémii

Novýmagazín
Víkend DNES

48 stran víkendového
čtení v novémmagazínu
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Už zítra

Čechy nejvíce vytáčí věta: Za komunistů bylo líp


