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Na mléko
zdarma pro
středoškoláky
už nejsou peníze

Pouhý rok dostávali studenti
středníchškolvČeskumléko
zdarma. Začátkem letošní-
ho školního roku však byli

zprojektuMlékodoškolvyškrtnu-
ti.Neochucenémlékotakdostávají
nadále zdarma jen žáci základních
škol.
„Na základě omezeného roz-

počtu a vzhledem k tomu, že je
zřejmé, že utváření zdravých stra-
vovacích návyků je efektivnější
u menších dětí, došlo k vyřazení
středních škol z projektu,“ vysvět-
lilHNmluvčíministrazemědělství
Vojtěch Bílý.
Mléko pro školáky stálo Česko

v minulém školním roce 186 mi-
lionů korun, rok předtím přitom
platilo jen 45 milionů, informova-
lo HN ministerstvo zemědělství.
Projekt spolkl tolik peněz i kvůli
obrovskémunárůstuzájemcůpoté,
codonějbylyv roce2017 zahrnuty
právě i střední školy. Mléko zdar-
ma tak odebíralo v minulém škol-
ním roce přes devět set tisíc dětí.
„V září loňského roku se spusti-

la lavina, přihlásilo se o tři sta tisíc
dětí víc než v předchozím školním
roce,“ vysvětlila mluvčí Státního
zemědělského intervenčního fon-
du Vladimíra Nováková.
Rodiče dětí ze základních škol

dříve na mléko přispívali. Od loň-
ského září ale mají žáci nárok na
neochucené mléko zdarma, roz-
hodla EU, jež projekt spolufinan-
cuje. Na kolik peněz přijde Mléko
do škol v právě probíhajícím škol-
nímroce,ministerstvozemědělství
nesdělilo.
Projekt Mléko do škol běží na

českých školách už od roku 1999.
Nejvíc škol odebírámléko od jiho-
české společnosti Madeta, která
obstarává přes tisíc škol.

Michaela Endrštová
michaela.endrstova@economia.cz

■NĚMECKO

Spolkový sněm schválil
rozpočet bez deficitu
Německo bude mít v příštím roce
už pošesté v řadě státní rozpočet
bez deficitu. Jeho návrh v pátek
hlasy velké koalice konzervativní
unie CDU/CSU a sociální demokra-
cie (SPD) schválil Spolkový sněm.
Vyrovnaný by měl být i v letech
2020 až 2022. Německo má vyrovna-
né nebo lehce přebytkové rozpočty
od roku 2014.

■ ČESKO

Českou hlavu získali čtyři
vědci a jedna firma
Ocenění Česká hlava dostali kromě rost-
linného genetika Jaroslava Doležela další
vědci a jedna firma. Uspěl algoritmus pro
rozpoznání písmen počítačem v obraze
Lukáše Neumanna z ČVUT, prostředky
proti virům Ivany Mejdrové z Akademie
věd, Jitka Palich Fučíková s vědeckým tý-
mem, který se zabývá bojem s rakovinou,
nebo počítačový program pro výpočet
stavebních konstrukcí od firmy IDEA
StatiCa.

■ ČESKO

Stát hledá nového šéfa
institutu IKEM
Ministerstvo zdravotnictví vypsalo
výběrové řízení na nového ředitele
pražského Institutu klinické a experi-
mentální medicíny (IKEM). Na přihlá-
šení mají zájemci 14 dní. Do konce roku
institut povede dosavadní ředitel Aleš
Herman, který odchází šéfovat skupině
Agel, provozující v Česku a na Slo-
vensku 22 nemocnic. Ministerstvo
požaduje po zájemcích mimo jiné návrh
koncepce řízení a rozvoje IKEM.

■ ČESKO

Lidé upřednostňují čtení
z papíru před displejem
Klasickou knihu před čtením z obrazov-
ky upřednostňuje 80 procent Čechů.
K nejoblíbenějším knižním žánrům patří
beletrie a romány, detektivky, thrillery
nebo fantasy. Do knihkupectví chodí
69 procent Čechů i „jen tak“, krátí si
čas nebo získávají přehled o nových
knižních titulech. Průzkum knihkupectví
Luxor zpracovala agentura Rondo Data.

300
tisíc dětí

186
mil. Kč

3862

se připojilo k „mléku
zdarma“ ve školním roce
2017/2018. Jejich počet tak
dosáhl 900 tisíc.

přispěl státní rozpočet na
projekt za rok 2017/2018.
EU dala 55 milionů.

základních a středních škol
se od září 2017 do června
2018 zapojilo do projektu
Mléko do škol.

Jednáme například
o snížení počtu aut
ruské ambasády
v Praze. Můžeme
se jenom domnívat,
k čemu tolik aut
slouží.
Tomáš Petříček
Ministr zahraničí jedná s ruským
velvyslanectvím o diplomatech.

Nabídka zboží platí od 26. 11. do 2. 12. 2018 nebo do vyprodání zásob. Chyby v tisku vyhrazeny. Ceny jsou bez dekorace. Lidl si vyhrazuje právo změn v balení a variantě nabízeného zboží. Odběr možný jen v obvyklém množství.
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IRSKÝ RIB
EYE STEAK
hovězí steak
z vysokého
roštěnce,
100 g = 59,50 Kč

IRSKÝ RUMP
STEAK

hovězí steak z kýty,
1 kg = 397,50 Kč

-26%
0,75 l

149.-

109.-

KÁVA V SOUDKU
pražená zrnková káva, 100% Arabica,
Uganda Erussi / Honduras Cristobal /
Ethiopia Anderacha, 1 kg = 476 Kč

TAWNY PORT
LIKÉROVÉ VÍNO
alk. 19 % obj.,
1 l = 145,33 Kč

250 g

119.-

Vánocebudou
DELUXE!

Konečně je to tu!
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