
ZAJÍMAVOSTI
Vejce před Velikonoci zlevnila.
Veterináři kontrolují ta z dovozu

JIŘÍ JANDA

V eterináři před blíží-
cími se Velikonoce-
mi kontrolují vajíč-
ka z dovozu. „In-

spektoři se zaměřují na ba-
lírny a třídírny vajec a skla-
dy, kam přijíždějí zásilky ze
zahraničí,“ uvedl ministr
zemědělství v demisi Jiří
Milek (za ANO).
Jedním z důvodů posíle-

ných kontrol jsou zprávy
polských médií o tom, že se
v tamějších chovech použí-
vá příliš mnoho antibiotik.

Z Polska přitom do Česka
míří zhruba polovina dová-
žených vajec. V Česku

polovina
Česku

polovina
na-

opak podle Státní veteri-
nární inspekce využití anti-
biotik u drůbeže stále klesá.
„Léčba antibiotiky je u ku-
řat povolena pouze v
oprávněných případech,“
řekl veterinář Karel Kutlvašr.
„Používání antibiotik a

dalších léčiv se důsledně
kontroluje,“ uvedl Petr Ša-
trán ze Státní veterinární
správy. Veterináři se snaží
jejich použití minimalizovat.
Mezi lety 2010 až 2016

podle ministerstva země-
dělství jejich spotřeba klesla
o 38 procent.
Cena vajec, která se po-

čátkem roku pohybovala
kolem pěti korun za kus,
nyní klesla. „Vejce stojí ko-
lem tří korun,“ řekla před-
sedkyně Českomoravské

před-
Českomoravské

před-

drůbežářské unie Gabriela
Dlouhá. Některé řetězce
podle ní vajíčka ve svých
slevových akcích přitom
prodávají i za 2,50 koruny.
Podle prezidenta Agrární

komory Zdeňka Jandejska
produkují výrobci vejce z

klecových chovů za 1,65
koruny, z voliérových chovů
za 1,80 koruny. „V obchodě
ale stále stojí zhruba dvoj-
násobek, a to bez další při-
dané hodnoty,“ konstatovala
Dlouhá.
Podle ministerstva země-

dělství stavy nosnic v Česku
v posledních letech rostou.
Zatímco v roce 2015 se jich
chovalo 8,9 milionu, loni to
bylo téměř 9,3 milionu a
vyrobilo se 2,3 miliardy va-
jec. Každý Čech

miliardy
Čech

miliardy
sní ročně v

průměru kolem 250 kusů
vajec.

Nejen velikonoční zboží

Polsko

Slovensko
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ŠpanělskoŠpanělskoŠpanělskoŠpanělsko

Německo

Zdroj: čsú

13 451 t

1661 t
2498 t 2279 t

3850 t 2703 t

1190 t421 t

LotyšskoLotyšskoLotyšsko

5161 t

RuskoRuskoRuskoRuskoRuskoRuskoRuskoRuskoRusko

6684 t

Odkud a kam se vozí přes hranice vejce (Odkud a kam se vozí přes hranice vejce (TOP 5TOP 5 zemí) zemí) Kolik by vejce stála nyní
(Přepočet poměru maloobchod-
ních cen a průměrné mzdy dané-
ho roku k nynějšímu platu)

Spotřeba vajec
údaje za rok 2017dovoz

do ČR
vývoz
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340 ks/osoba/rok
(1988 a 1990)

JAKO NA MARSU.
HORY POKRYL

ORANŽOVÝ SNÍH

BÍLO? NE. Hory v Rumunsku, Bulharsku, Rusku a na
Ukrajině se o víkendu zbarvily do oranžova jako pohoří na
Marsu. Za neobvyklý jev mohl písek společně s prachem
a pylovými částicemi, které sem vítr zavál ze Sahary.
Podle meteorologů k podobnému jevu dochází průměrně
jednou za pět let. „Pokud se písek dostane do vyšších
vrstev atmosféry, může už jej vítr zavát kamkoliv,“ vy-
světlila meteoroložka Steven Keatesová pro list Inde-
pendent. „Když se podíváme na satelitní snímky z NASA,
vidíme spoustu písku a prachu, který proudí nad Středo-
zemním mořem,“ doplnila. Zajímavost je i hitem na so-
ciálních sítích. Foto: Instagram

Pornohvězda Cliffordová: Kvůli románku s Donaldem Trumpem mě vydírali
PAVEL KOPECKÝ

Washington – Pornohereč-
ka Stephanie Cliffordová,
přezdívaná Stormy Daniels,
čelila vydírání kvůli milost-
né aféře s Donaldem Trum-
pem. K němu mělo dojít v
roce 2011, když chtěla o je-
jich vztahu veřejně pro-
mluvit. Uvedla to v rozho-
voru pro stanici CBS News.
Cliffordovou prý vydíral

neznámý muž na parkovišti
v Las Vegas.
„Zaparkovala jsem a šla

do fitness se svojí malou
dcerkou. Cestu nám ale za-

stoupil neznámý muž a řekl
mi: ‚Nech Trumpa na pokoji,
zapomeň na story.‘ Poté se
rozhlédl a podíval se na
mojí dcerku. ‚Je to nádherná
holčička, byla by škoda,
kdyby se tvé mámě něco
stalo.‘ Poté zmizel,“ tvrdí v
rozhovoru.
Výhrůžkám předcházela

komunikace s časopisem In
Touch, který ji oslovil se
záměrem zveřejnění jejího
románku s Trumpem.
Souhlasila s publikováním

za 15 tisíc dolarů (310 tisíc
korun). Časopis ale článek
nevydal, jelikož mu Trum-

pův právník Michal Co-
hen vyhrožoval žalo-
bou. Cohen nyní po
Cliffordové požaduje
sumu 20 milionů do-
larů, jelikož porušila
smlouvu o mlčenli-
vosti, kterou s
Trumpem pode-
psala před tím,
než se stal pre-
zidentem. Podle
ní je ale ne-
platná.
Herečka a

režisérka filmů
pro dospělé
tvrdí, že s

Trumpem měla mi-
lostný akt pouze
jednou, v hotelo-
vém pokoji během
golfového turnaje
v Lake Tahoe v
Kalifornii v roce
2006. Trump byl
ale již rok že-
natý se sou-
časnou
manželkou
Melanií.

Jedna z komerčně nejú-
spěšnějších pornohereček
na světě v 60minutovém
pořadu uvedla, že ji Trump
tehdy pozval na večeři do
svého hotelového apartmá.
Podle jejích slov jí ukázal
časopis se svou fotkou na
obálce, čemuž se zasmála.
Cliffordové bylo v té době 27
let, Trumpovi 60.
„Otočil se a trochu si po-

potáhl kalhoty, stále měl
spodní prádlo na sobě. Žer-
tovně jsem ho poplácala,
víte jak,“ vyprávěla porno-
herečka s tím, že nakonec
došlo k sexu. „Neřekla jsem

ne. Určitě ale nejsem oběť,“
pochlubila se.
Potvrdila také, že později

od něj přijala 130 tisíc dola-
rů za mlčenlivost.
Cliffordová ale není jediná

žena, se kterou údajně
Trump svou manželku pod-
váděl. Poměr s ním prý mě-
la i exmodelka z Playboye
Karen McDougalová. Loni v
prosinci ho obvinilo hned 15
žen najednou. Za dobu své-
ho působení v obchodu s
realitami je prý všemožně
sexuálně obtěžoval.
Trump jakékoliv zapojení

do aféry popírá.

STORMY
DANIELS.

Foto z roku 2007:
ČTK/AP

Využijte jarní akci  
na roční předplatné tV mini  

za Výjimečnou cenu

výhodné 
předplatné

cena 
za jeden 
výtisk

předplatnépředplatné

cena 
299 Kč na celý rok*

11 
50

 

kč

na internetu: www.mojepredplatne.cz 
elektronicky: predplatne–casopisu@vlmedia.cz  

telefonicky: 272 015 020  

Jak předplatné objednat?

Kompletní podmínky předplatného najdete na http://mojepredplatne.cz/casopisy–op

Jak předplatné objednat?

Nabídka platí pouze pro nové nebo kusově navýšené předplatné doNabídka platí pouze pro nové nebo kusově navýšené předplatné do 8. 4. 2018. 
Předplatné musí být uhrazeno nejpozději do 14. 4. 2018. 

Ochutnejte s Deníkem nové Lay’s Oven Baked!

Lay’s Oven Baked jsou unikátní tím, že jsou pečené. Díky tomu 
obsahují o 50 % méně tuku než klasické chipsy. Méně tuku 
však neznamená méně chuti. Právě naopak! Tato lahodně vy-
pečená dobrota vás jednoduše ohromí. K dostání jsou v lehce 
solené klasice nebo v jedinečné kombinaci jogurtu a bylinek. 
Nové Lay’s Oven Baked si zamilujete už při prvním křupnutí.

ZAPOJTE SE DO SOUTĚŽE 
a pět výherců „party“ balíčků 
se může těšit na ochutnávku 
lupínků a báječnou kuchařku 
zvanou „Minimánie“, která 
je plná bezva receptů 
na party kanapky a mini 
občerstvení. S touto 
kombinací hravě vykouzlíte 
mňamky na váš party stůl. 

Správné odpovědi zasílejte na číslo 900 12 07 ve tvaru 
SMS: DEN LAYS AneboBneboC JMENOaPRIJMENI 
ADRESA PSC od 27. 3. do 30. 3. 2018. Cena SMS je 
7 Kč. Technicky zajišťuje ATS, www.platmobilem.cz, 

(infolinka 296 363 199). Správnou 
odpověď naleznete na www.laysky.czěď naleznete na www.laysky.czěď

ylinek
pnutí.
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Stačí jen správně odpovědět 
na soutěžní otázku:

Kde jsou Lay’s Oven Baked pečené?
 A) v peci           B) v troubě
 C) v kachlových kamnech
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