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Volební superdebata

T
řicet vteřin na odpověď,
pak nekompromisní přeru-
šení moderátora a prostor
pro dalšího diskutéra.
„Zhruba do poloviny disku-

se jsem si zvykal a musel se umrav-
ňovat, pak už to šlo,“ tvrdí volební
jednička ČSSD Lubomír Zaorálek.
U sociálních demokratů mu kvůli
jeho zálibě v dlouhých projevech
přezdívají Fidel, včera se však i on
musel krotit. Byl jedním z dvanácti
lídrů, kteří deset dní před volbami
vystoupili ve volební superdebatě
MF DNES a iDNES.cz.
Aby se v diskusi dostalo na všech-

ny, museli hosté dodržovat pravi-
dla. „Neměl jsem s tím problém.
Jestli někdo neumí během třiceti
vteřin zformulovat názor, nemá
snad ani chodit do politiky,“ tvrdil
středočeský lídr ODS Jan Skopeček,
který zaskočil za nepřítomného Pet-
ra Fialu.
„My jsme hlavně rádi, že už se

s námi počítá a můžeme se tako-
vých diskusí účastnit,“ pochvalova-
la si jednička Pirátů Ivan Bartoš. Se

svýmvystoupenímmůže být spoko-
jen, čtenáři iDNES.cz ho zvolili nej-
sympatičtějším účastníkem disku-
se. Nejméně sympatií u nich nao-
pak získali Jiří Dolejš z KSČM a před-
seda Zelených Matěj Stropnický.
Právě Stropnický, který je z komu-

nální politiky známý jako ostrý ré-
tor a kritik, byl přitom včera zřejmě
nejpozitivněji naladěným hostem.

Kdo od koho opisoval
Hned u prvního tématu migrační
krize, které skoro všichni diskutují-
cí využili k tomu, aby si postěžova-
li, jak se Evropě nedaří integrovat
migranty, šel Stropnický mladší
proti proudu a evropské instituce
naopak pochválil. „Daří se integro-
vat miliony lidí,“ řekl. A pozitivní
tvář si udržel i ve chvíli, kdy lídři
mluvili o zdravotnictví jako o „čer-
né díře“.
Zatímco se všichni předháněli

v kritice poměrů – podle Mariana
Jurečky z KDU-ČSL je zdravotnictví
nehospodárné, podle Skopečka ko-
munistické a podle Andreje Babiše
z ANOmá korupční historii – Strop-
nický opět chválil. České zdravot-
nictví je podle něho efektivní.
Ze superdiskuse mohli mít ob-

zvlášť velkou radost učitelé. Tedy

– pokud by se proklamace politiků
naplnily. Všichni lídři jim totiž svor-
ně slíbili vyšší platy. Diskutéři za
ČSSD, KDU-ČSL i SPD se dokonce
shodli i na stejné výši: 130 procent
průměrné měsíční mzdy v zemi,
což by při dnešní úrovni mezd od-
povídalo zhruba 40 tisícům. „To
jste opsali od nás,“ glosoval Zaorá-
lek, když se vzácně strefil do stejné
noty s Tomiem Okamurou z SPD.
Vůbec nejštědřejší k učitelům,

aspoň co do konkrétního slibu, byl
Babiš, který mluvil o 45 až 50 tisí-
cích korun. Naopak nejvíc při zemi
se držel Stropnický, když mluvil
o zvýšení na 31 tisíc. Na druhou
stranu, třeba PetrMach od Svobod-
ných nebo Jiří Dolejš z KSČM kon-
krétní číslo neřekli.
Nejvíce politici bojovali s otáz-

kou, kdy budou české silnice tako-
vé jako na Západě. Odhadnout, jak
dlouho to ještě bude trvat, si ne-
troufl nikdo, lídři místo toho řeč
pojali jako volné vystoupení na
téma doprava.
Babiš se tak pochlubil, že byl čle-

nem první vlády, která dala na
opravy silnic 10,8 miliardy, Marek
Ženíšek z TOP 09 vládě naopak vy-
tkl, že za svoje funkční období po-
stavila jen 30 kilometrů dálnic.

To při diskusi nad dotazem, zda
je ještě nějaká šance, že politici zru-
ší elektronickou evidenci tržeb,
hosté působili mnohem sebevědo-
měji. Lídři Svobodných, ODS a TOP
09 přikyvovali, že EET má být zru-
šena. Petr Robejšek, vědom si toho,
že zastupuje Realisty, poznamenal,
že by EET také rád zrušil, ale není
prý reálné, že se tak stane.
Svou odpovědí se realistovi nej-

víc přiblížil komunista Dolejš. „Do
EET už bylo něco investováno, zru-
šit to mávnutím proutku by bylo
jako u blbých na dvorku. Revize je
jediné racionální řešení,“ řekl Do-
lejš.

Kalousek na konec
Hosté diskutovali možná až překva-
pivě disciplinovaně. Protože jednič-
ka TOP 09 Miroslav Kalousek místo
sebe vyslal stranickou dvojku Mar-
ka Ženíška, nedošlo na obvyklé stře-
ty mezi Babišem a Kalouskem.
Šéf ANO přesto neodolal a jméno

předsedy TOP 09 zmínil. Udělal to
překvapivě v posledních vteřinách,
kdy měli lídři prostor na zdravice
voličům. „Věřte mi, že pan Kalou-
sek už organizuje vládu tradičních
politických stran proti nám,“ loučil
se Babiš.

Ondřej Leinert
reportér MF DNES
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„S EET se jde
nejdřív po krku
malým, ale my si
myslíme, že se
mělo začít u těch,
kteří mají velké
zisky, například
i u Agrofertu.“
Matěj Stropnický, lídr Zelených

„Do EET už bylo
něco investováno,
zrušit to mávnutím
proutku by bylo
jako u blbých na
dvorku. Revize je
jediné řešení.“
Jiří Dolejš, KSČM

„Svobodní budou
hlasovat pro
zrušení EET.
Rozmáhá se placení
kartou, EET není
potřeba.“
Petr Mach, lídr Svobodných

„Penzijní systém
není udržitelný,
pokud se nenarodí
2,1 dítěte na ženu.
Za naší vlády
stoupla porodnost.“
Marian Jurečka, KDU-ČSL

„Penze jsou nízké,
je potřeba je zvýšit.
Volám po tom, aby
se všechny strany
po volbách pokusily
dohodnout na
kompromisu, co
se týče penzijní
reformy.“
Jan Skopeček, ODS

V hlavní roli učitel
Všech 12 lídrů horovalo za vyšší platy pedagogů. Vzpomenou si po volbách?

Jako staří známí Pirát IvanBartoš, lidovecMarian Jurečka a sociální demokrat Lubomír Zaorálek diskutovali
i mimo záznam. Komunista Jiří Dolejš prošel stejně jako ostatní péčímaskérky. Foto: D.Materna, M. Šula,MAFRA

„Azyl letos dostalo
112 lidí. Na vlně
strachu se do
Sněmovny snaží
dostat 2 200 lidí. To
je 20 na migranta.“
Jan Farský,
volební lídr STAN

„Evropa není
schopná
identifikovat
migranty, žádáme
nulovou toleranci
jakékoli migrace.“
Tomio Okamura, lídr SPD

„Zdravotnictví má
korupční historii.
Potřebujeme
centrální nákupy.
V r. 2015 bylo 55 %
zakázek s jedinou
nabídkou.“
Andrej Babiš, lídr ANO

„Chceme zřídit
zvláštní fond na
financování
nemocnic, který
bychom plnili ze
spotřební daně.“
Lubomír Zaorálek, lídr ČSSD

„Peníze ve
zdravotnictví jsou,
chceme, aby
existovala soutěž
mezi pojišťovnami.“
Ivan Bartoš, lídr Pirátů

„Chceme 40tisícové
skokové navýšení
platů učitelů.“
Petr Robejšek, lídr Realistů

„Učitel by měl brát
alespoň tolik, kolik
bere policista.
Vzdělání je stejná
hodnota jako
bezpečnost.“
Marek Ženíšek, TOP 09

INZERCE

Koupím
Koupím staré elektronky, rádia, mikrofony
aj. zvukovou a radio-techniku.
Tel:736722522136645

Staré perské ručně vázané koberce v jakém-
koliv stavu, malé i velké. www.oldcarpets.cz
Tel:603919206 E-mail:
starekoberce@seznam.cz. Sběratel141068

Koupím housle, violloncelo, kontrabas v ja-
kémkoliv stavu, i mistrovské. T: 775480777141652

TERA-VARI, MF-70, TZ4K, MT8 koupím T:
603 897 100141804

Soudní znalec zdarma ocení obrazy, znám-
ky, dopisy, pohledy, mince, bankovky. Sbír-
ky i jednotlivosti též rád koupím a platím nej-
vyšší ceny. Ihned, profesionálně, 24 hodin
denně. Tel: 608709299142067

Staré trámy a prkna z demolic, popřípadě
provedu demontáž zdarma. T.: 608080077 142461

Starožitný nábytek koupím za solidní ceny:

zdob. ložnici, obývák s křesly a lampou, pra-
covnu s psacím stolem, jídelnu s příborní-
kem, lustr, pěkný obraz, aj. věci vhodné do
historického interiéru. Tel: 603478873 Mail:
(artia99@seznam.cz) 152594

Les koupím. Tel.: 777 014 870 153626

Až 500 000 Kč i více, dám za sbírku starých
mincí, bankovek, pohledů, medailí, odznaků!
Koupím i neuspořádanou sbírku a jednotlivé
kusy! Super nabídka – za zlatý dukát 10- až
400 000 Kč! Nejvyšší platba i za jakékoliv dal-
ší zlaté mince, šperky i zubní zlato. Kupuji
zlaté hodinky – náramkové i cibule. Též zdar-
ma odhadnu! Seriózně – rychle – diskrétně.
Platba ihned. Rád přijedu. Tel: 737777999.153942

Staré hračky! Zaplatím nejvíce! Např. auta
na ovládání, setrvačník, různé Škoda, Tatra,
bagry, vláčky, hry, atd. – prostě úplně vše po
Vašich dětech, vnoučatech …Přijedu – zapla-
tím – odvezu. Tel: 608777799.154037

Omega hodinky na ruku. Tel:602303309154407

Vše po hodináři. Tel:777889354 154433

Umění a starožitnosti
Slovenské obrazy prodáte nejlépe na Slo-
vensko. T.00421905659148, art@degas.sk139894

Sběratelství
Zaplatím nejvyšší ceny za mince i sbírku,
bankovky,hodinky,vyznamenání a známky,
odhad i po telefonu.Tel: 602 802 040153390

Motocykly
Koupím Moto, Auta a Díly, Škoda, Octavia,
Tatra, Wartburg 311, JAWA, ČZ, PAV,
775262334153733

Knihy a časopisy
Odkoupím velkou knižní pozůstalost.
Tel:603478873152627

Auto-moto náhr.díly
Koupím hliníková alu kola na škoda 110 R -
Rapid. T: 728826125153203

Hlavní rivalové Lídr
ČSSDLubomír Zao-
rálek (vlevo) stál při
diskusi hned vedle
šéfa ANOAndreje
Babiše. Rozprava
se přesto nesla ve

věcnémduchu.
Foto:Michal
Šula,MAFRA
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