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Server iDNES.cz a deník
MFDNES uspořádaly včera vo-
lební superdebatu, do které
pozval celkem dvanáct lídrů
stran a hnutí. Během dvouho-
dinového živého přenosu pro-
brali politici šest velkých té-
mat, mezi nimi třeba migra-
ci, placení školného nebo za-
vedení eura.
Například podle Lubomíra

Zaorálka z ČSSD uprchlíky in-
tegrovat nedokážeme. „Neda-

ří se to nikde. Integrace se ne-
daří, nám kvóty nikdo nevnu-
tí. Nemáme povinnost budo-
vat ghetta jako v Paříži a jin-
de,“ uvedl současný ministr
zahraničí. Naopak Matěj
Stropnický si myslí, že na zá-
padě byla integrace úspěšná.
„Daří se integrovat miliony
lidí. Přesto jsme pro omezené
množství migrace, ale jsme
zásadně proti stavění zdí
a plotů,“ konstatoval předse-

da Zelených. „Musíme trvat
na tom, že v naší zemi bude-
me žít, s kým chceme žít,“
řekl Jan Skopeček z ODS.
Podle Okamury Evropa a Čes-
ká republika nejsou schopny
identifikovat jednotlivé mi-
granty, a mají se proto podle
něj zcela uzavřít pro islám-
ské migranty. Jurečka
z KDU-ČSL mluvil o nutnosti
ochrany vnější evropské hra-
nice a potřebě pomáhat vmís-

tě konfliktů. Politici se také
neshodli na tom, jak by mělo
dál probíhat zavádění elektro-
nické evidence tržeb. Zrušení
EET budou prosazovat TOP
09 i ODS, která by ji nahradi-
la paušální daní.
Jurečka i Pirát Bartoš se vy-

slovili pro přehodnocení třetí
a čtvrté vlny EET. Ostatní by
systém naopak zachovali, byť
mají někteří k němu výhra-
dy. „Rušit to by bylo jak u bl-

bých na dvorku,“ řekl komu-
nista Dolejš. Diváci a čtenáři
iDNES.cz mohli v rámci su-
perdebaty hodnotit politiky
podle sympatií. S 24 procenty
vyhrál Ivan Bartoš z České pi-
rátské strany, druhým byl se
16 procenty PetrMach ze Svo-
bodných. Následoval Andrej
Babiš a Tomio Okamura.

Vůbec nejméně hlasů do-
stali Jiří Dolejš a Matěj Strop-
nický. iDNES.cz

Anakondy. Chlapi se zapotili
Tři anakondy velké včera zaměstnanci brněnské zoologické zahrady
s pomocí hasičů přestěhovali do větší expozice. Dosavadní prostory byly
pro hady nevyhovující. Nové terárium je zhruba čtyřikrát větší než před-
chozí. Anakonda velká je škrtič. Obývá sever Jižní Ameriky a většinu živo-
ta tráví ve vodě. V zoo dostávají anakondy potravu v podobě krysy či krá-
líka jednou za dva až tři týdny. ČTK

Superdebata na iDNES.cz:
dvě hodiny hádek a nápadů

Kromě Zaorálka a Babiše se debaty zúčastnili i Matěj Stropnický ze Zelených, Jan Skopeček z ODS nebo Pirát Ivan Bartoš (na fotkách zleva). 3x MAFRA

Zlatá horečka opět raketově stoupá.
Mimořádně skvělé ceny za výkup byly
zaznamenány ve zlatnictví Sherri v obchodní
pasáži Galerie Myšák, kterou najdete
na adrese Vodičkova 31, pouze minutu chůze
od tram. zastávky Vodičkova. Přestože
Vaše šperky již vyšly z módy, jsou zašlé,
poškozené či polámané, profesionální tým
zlatnictví zjistí jejich ryzost a bez úředních
průtahů vytěžíte okamžitě a v hotovosti
maximální možný zisk. Za poklady v podobě
prstenů, zlatých zubů, zlatých i stříbrných
mincí, broží, řetízků či jiných šperků nebo
třeba i stříbrných příborů dostanete částky
mnohdy přesahující až desetitisíce korun.

Vaše šperky mají v tuto chvíli velmi
výhodnou cenu, tak proč toho nevyužít.
„Cena za 1kg ryzího zlata šplhá k částce
až 1 032 000Kč, což je 1 032Kč za 1

gram. Mnohdy je přitom zlato veřejností
podceňováno, např. nevzhledné zubní
korunky, které často končí přímo v zubních
ordinacích nebo doma odložené v šuplíku,
je možné přeměnit na částky pohybující se
kolem 2 000 až 4 000 korun,“ konstatuje
manažer zlatnictví Sherri.

Výhodou zlatnictví Sherri je především
prostor umístěný v obchodní pasáži, což
umožňuje diskrétní a individuální přístup
ke každému zákazníkovi. Kromě seriózního
a kompetentního stanovení ceny je možné
také odborné poradenství. „Spokojenost
našich klientů je nám dokazována jejich
zvyšujícím se počtem, a to na základě
dalšího doporučení, „uzavírá manažer
zlatnictví Sherri. Přijďte se také přesvědčit
do zlatnictví Sherri, jen 2 minuty chůze
od tramvajové zastávky Vodičkova.

Zlatá horečka v GaleriiMyšák v uliciVodičkova

Ve ZlatnictVí SherriVykupují
ZlatoMiMořádněVýhodně

Galerie Myšák - Vodičkova 710/31, 110 00, Praha 1
1 min. chůze od tram. zastávky Vodičkova směr Václavské nám.

Všechny srdečně zveme k procházce Nordic walking
dne 18. 10. 2017.
Sraz bude ve 13.30 hod. na Zahradním městě v Ostružinové
2936/3 u sídla Point 50+ (zadní trakt Tesca).
Trasa povede k Toulcovu dvoru (cca 3km).
Na programu je také oslava Dne stromů a řezbářský workshop.

SENIORFITNES zve všechny aktivní seniory na
DEN PRO ZDRAVÍ, který pořádá spolu s Point50+

Těšíme se na Vás!

inzerce


