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Rey Koranteng, moderátor: Čeští zemědělci si stěžují na neúrodu brambor. Jedna ze základních potravin zřejmě zdraží.

Lucie Borhyová, moderátor: Na Třebíčsku a na jižní Moravě mají poloviční výnosy a někteří zemědělci musí dokonce úrodu
zaorat. Na vině je letní sucho i vlhký podzim, který nahrává i chorobám.

Rey Koranteng, moderátor: Navíc do podmáčených polí se dá zajet s technikou jen těžko, a když už, je to hazard. Na jihu Čech se
kvůli tomu těžce zranili dva traktoristé.

Petr Brzek, reportér: Na jaře zasadili a na podzim nesklidili skoro nic. Někteří moravští pěstitelé mají sotva pětinovou úrodu. V
oblasti bylo takové sucho, že se spíš dařilo fíkům. Na východě Čech je teď pro změnu tak mokro, že se nedá pro brambory ani
zajet. Průměrné výnosy jsou snad jen na Vysočině, nicméně to celkovou úrodu nespasí.

Miloslav Chlan, Český bramborářský svaz: Proti loňsku to vypadá až o 100 tisíc tun brambor méně.

David Smetana, pěstitel: Tipuju letos nižší výnos o takových 15 % zhruba.

Petr Brzek, reportér: Když brambory sílily, spaloval pole horký vzduch a nepršelo.

Jiří Zvolánek, pěstitel: Na jižní Moravě to byla katastrofa. Myslím si, že je na tom špatně i oblast Šumavy.

Petr Brzek, reportér: Na Královéhradecku jsou brambory stále v řádku. Většina úrody by ale už 2 týdny měla být v suchu. Kdo
vyrazí v těchto dnech do bramborového pole, zašpiní si boty a zemědělci jsou z tohoto počasí nešťastní, protože jejich stroje v
tomto terénu nemohou pracovat. Vydatný déšť navíc část brambor vyplavil a ty poté zezelenaly. Pokud se počasí neumoudří,
zemědělci mohou za 3 týdny vybírat až pětinu shnilých brambor a skončí v kompostu. Na mokrých polích jde o zdraví. Ve středu
u Řemíčova na Táborsku 29letý traktorista vytahoval na poli jiný zapadlý traktor a při manévru se na něj stroj převrátil. Podobná
nehoda se stala i na Českobudějovicku. Oba traktoristé mají těžká zranění. Dnes se dá od pěstitelů sehnat kilo brambor za 7
korun. Neúroda by se mohla podle nich promítnout i do zdražování. V roce 1990 zemědělci pěstovali brambory na 115 tisících
hektarech. Dnes je plocha pouze šestinová a české domácnosti jsou závislé na dovozu.

Zdeněk Jandejsek, prezident Agrární komory ČR: Zhruba zajišťujeme brambory ve slupce 60 % naší potřeby.

Petr Brzek, reportér: Zemědělci přitom dlouhodobě tvrdí, že zahraniční brambory jsou možná levnější, ale ne tak kvalitní.

David Smetana, pěstitel: V Polsku nebo v jiných státech jsou povolené chemické prostředky, které u nás jsou zakázány, a náš
spotřebitel má záruku toho, že ty brambory jsou ošetřovány jenom povolenými chemickými prostředky.

Petr Brzek, reportér: Dokud ještě není sklizeň u konce, zemědělci zatím nedokážou odhadnout, o kolik budou zdražovat.

Rey Koranteng, moderátor: Zhruba za 3 měsíce jsou Vánoce a už teď je jasné, že oproti loňsku nás štědrovečerní večeře vyjde
dráž. Kromě brambor a másla nejspíš zaplatíme víc i za kapra, pivo nebo vejce.

Petr Brzek, reportér: Už teď je velmi pravděpodobné, že před Vánoci budeme muset sáhnout hlouběji do kapes. Dražší bude
třeba kapr. Na jižní Moravě chovné rybníky vyschly. Výlovy začaly už v létě a ryby jsou menší.

Roman Osička, ředitel rybníkářství Pohořelice: Ta ryba nejenže strádá ohledně vody, ale ta ryba je rušena i rybožravými ptáky.

Petr Brzek, reportér: Ryb bude tedy málo a nejspíš se to bude týkat i másla. Jeho cena je dnes 60 korun. Obchodní řetězce hlásí
výpadky v dodávce. Když se máslo objeví, lidé ho skupují ve velkém. Vysoká cena bude zvyšovat i náklady na cukroví. Kilo
lineckého podraží zhruba o 13 korun a kilo vanilkových rohlíčků o přibližně 11 korun oproti loňsku. A mluví se i nedostatku vajec.
V Pohořelicích na Brněnsku nechali veterináři vybít kvůli salmonele 65 tisíc nosnic. Celou Evropu děsí pesticid fipronil.

Dana Večeřová, mluvčí, Potravinářská komora: Díky tomu, že se nyní musí kontrolovat všechna vajíčka nebo ten dovozce musí
mít certifikát o bezpečnosti toho produktu, tak je možné, že může dojít ke krátkodobým výpadkům dodávek.

Petr Brzek, reportér: Letos se urodilo o třetinu méně ovoce než loni. Méně je i chmelu. Třeba za chleba dáme o 5 korun víc než
před 5 lety. A dražší jsou i rohlíky. Jaké další potraviny o Vánocích zdraží, si už teď můžete přečíst na webu TN.cz.
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Rey Koranteng, moderátor: Počty obětí úterního zemětřesení v Mexiku dramaticky rostou. Úřady už hlásí nejméně 250 mrtvých. V
zemi platí stav nouze a mexický prezident vyhlásil třídenní smutek.

Lucie Borhyová, moderátor: S následky řádění přírodního živlu se vyrovnává i oblast Karibiku. Hurikán Maria zanechal celé
Portoriko bez elektřiny. Teď pustoší Dominikánskou republiku. Úřady hlásí nejméně 15 mrtvých.

Petra Matýsková, reportér: Od děsivého zemětřesení, které v úterý zpustošilo mexickou metropoli a další města, uplynulo několik
desítek hodin a záchranáři začínají závodit s časem. Pod tunami zdiva stále volají o pomoc obyvatelé zřícených budov. Nejméně
50 se jich už podařilo zachránit. Boj o přežití svádí i několik školáků, včetně 12leté dívky, kteří uvízli pod troskami základní školy v
hlavním městě Ciudad de México. Ve zřícené školní budově našlo smrt nejméně 21 dětí a 5 dospělých. V zemi byl vyhlášen stav
nouze. V terénu je přes 500 členů armády a námořnictva a více než 200 policistů. Rodiny, které přišly o střechu nad hlavou,
nacházejí dočasné útočiště v evakuačních centrech.

Oscar Montero, Ciudad de México: Dali nám matrace, polštáře a přikrývky. To je přesně to, co potřebujeme.

Claudia Antoniová, matka Oscara Montera: Už jsem docela klidná, protože vím, že se nám tady nemůže nic stát.

Petra Matýsková, reportér: S přírodními živly zápasí i oblast Karibiku. Hurikán Maria znovu před pár hodinami zesílil na třetí
stupeň a vítr o rychlosti až 185 kilometrů v hodině vtrhl do Dominikánské republiky. V zemi panuje maximální pohotovost. Úřady
z letovisek evakuovaly na 4000 turistů do hotelů v hlavním městě.

Alberto Thomas, obyvatel poloostrova Samaná, Dominikánská republika: Samozřejmě, že se bojím. To, co k nám přichází, je
opravdu silný hurikán. Důkladně se na něj připravujeme.

Petra Matýsková, reportér: Na své smrtící cestě Atlantikem se už živel přehnal přes ostrovy Martinik, Dominika, Guadeloupe,
Britské Panenské ostrovy nebo Portoriko. V evakuačních centrech v Portoriku se stále tísní asi 10 tisíc lidí. Pod vodou se ocitlo
několik oblastí. 3,5 milionu tamních obyvatel je bez elektřiny. Obnovit její dodávky podle tamních úřadů může trvat i měsíce.
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Lucie Borhyová, moderátor: V Německu vrcholí předvolební kampaň. Až 61 milionů Němců o víkendu bude rozhodovat, zda se
počtvrté v řadě stane kancléřkou Angela Merkelová. Právě její křesťanští demokraté jsou podle průzkumu favoritem voleb. O
přízeň voličů se letos uchází rekordní počet stran a zároveň rekordní počet Němců podle průzkumu stále váhá, komu dá hlas.

Karolína Tomašková, reportér: Zřejmě vůbec poprvé v poválečné historii se do německého parlamentu dostane krajně pravicová
strana – Alternativa pro Německo, jejíž příznivci svými plakáty jasně kritizují imigrační politiku kancléřky Merkelové. Otázka
imigrace sice polarizuje veřejnost, ale pracovitá a spolehlivá Mutti, jak Němci nejmocnější ženě přezdívají, za dobu její vlády
dokázala zvednout o čtvrtinu platy, snížit inflaci a finanční krizí provést svou vlast s ledovým klidem. Kancléřka si přesto i pár dní
před volbami uvědomuje, že i její politické štěstí může být vrtkavé.

Angela Merkelová, německá kancléřka: Stále každému říkám, že tyto volby nejsou ještě rozhodnuté. Věřím ale, že síla naší
společnosti leží ve středu a politika CDU tento střed symbolizuje.

Karolína Tomašková, reportér: Průzkumy potvrzují náskok CDU před hlavními rivaly sociálními demokraty Martina Schulze, který
se ale stále víry ve vítězství nevzdává.

Martin Schulz, předseda sociálních demokratů: Myslím, že se to může na poslední chvíli ještě otočit.

Karolína Tomašková, reportér: Schulz si příliš kritiky Merkelové coby koaliční partner dovolit nemůže. Přesto zatímco kancléřka
volí politiku kompromisu a konsensu, Schulz se vymezuje vůči nátlaku zejména ze strany Spojených států.

Martin Schulz, předseda sociálních demokratů: Paní Merkelová například nechce mluvit o NATO (Severoatlantická aliance) a o
2procentním finančním podílu, který by znamenal navýšení armádního rozpočtu o 25 až 30 miliard eur. My chceme dát tyto
peníze do vzdělání.

Karolína Tomašková, reportér: Do parlamentu by se mohly dostat ještě 4 menší strany – Alternativa pro Německo, Svobodní,
Levice a Zelení.
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