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Odhaleno: politici vezmou
milion za změnu zákona
MF DNES otestovala strany v kampani. Komunisté i TOP 09 slibují hlasování za peníze. Ihned odmítli jen zelení
Praha - KSČM a nová strana
TOP 09 jsou za peníze ochotny slíbit, že se pokusí změnit zákon ve
prospěch svého sponzora. Navíc slíbí dárci peněz, že skryjí jeho identitu, čímž poruší zákon.
Ukázal to test MF DNES a iDNES.cz, který probíhal v posledních
dvou měsících.
Redakce vyslala svého člověka,
aby v roli majitele neexistující sítě
heren Jackpot nabízel politickým
stranám milion korun za to, že v parlamentu zabrání přijetí novely záko-

DNES čtěte

na o loteriích. Tu připravuje šéf
KDU-ČSL Cyril Svoboda a na provozovatele hazardních her by tvrdě dopadla – za každý nový automat by
museli státu zaplatit milion korun.
Do testu bylo zahrnuto šest politických stran: ODS, ČSSD, KSČM,
lidovci, zelení a TOP 09. Nejhůře dopadli komunisté a strana TOP 09: peníze byli ochotni přijmout, skrýt
identitu dárce a lobbovat za nepřijetí
Svobodova návrhu.
Za komunisty dohadovali obchod
místopředsedové Čeněk Milota

■ Dolejš, KSČM

„Až budou na stole návrhy zákona,
tak se poradíme, co je reálné... a
kde bysme viděli skulinu, jak to
posunout.“ FOTO: skrytá kamera MF DNES

a Jiří Dolejš. Za TOP 09 vlivný poslanec a místopředseda rozpočtového výboru Ladislav Šustr. Ten ujistil
fiktivního majitele heren, že má stejný zájem jako on. „Jsem v dozorčí
radě Sazky a v mém vlastním zájmu
je, abych bojoval za jejich věci,“ prohlásil poslanec při prvním setkání
25. srpna v budově Poslanecké sněmovny. O dva týdny později figurantovi předestřel model, jak jeho jméno utají, a ujistil jej, že promluví
s lídrem TOP 09 Miroslavem Kalouskem, aby věděl, že jeho strana

■ Šustr, TOP 09

„Musím říct Mirkovi Kalouskovi, že
jste nám pomohl, aby měl pocit, že
je povinovanej nějak reagovat, že
jo?“
FOTO: Skrytá kamera MF DNES

SVÁTEČNÍ ŠATIČKY Na dnešní návštěvu papeže se převléklo i Pražské Jezulátko

Z DOMOVA

Střílel tiskař
kvůli šikaně?
Zavražděný manažer tiskárny svého
podřízeného podle spolupracovníků
šikanoval.
Strana A4

ZE SVĚTA

Německé volby mají
v rukou důchodci
V nedělních volbách v Německu
mohou rozhodnout hlasy starších
voličů.
Strana A8

KDY VYJDE MF DNES

Noviny na tři dny
Vážení čtenáři, v pondělí je státní
státek a noviny nevyjdou. Další číslo MF DNES vyjde v úterý i s magazínem ONA a přílohou Sport.
Počasí dnes

19 / 21 °C
Předplatné: 225 555 522

OJEDINĚLÁ PODÍVANÁ. Kvůli návštěvě papeže se včera do slavnostních šatů převléklo i Pražské Jezulátko – rituál převlékání sošky

Předplaťte si
MF DNES

a získejte zajímavou prémii

Volejte 225 555 522

byl výjimečně přístupný pro fotografy. Papež Jezulátko uvidí dnes v poledne.

Čtěte na str. A6 a A7

FOTO: MAFA – JAN ZÁTORSKÝ

bude majiteli kasin do budoucna „povinována“.
Místopředsedové KSČM zase slíbili, že pokud to bude možné, „majiteli herny“ s jeho problémem pomohou. „Můžu vám dát do ruky návrh
zákona..., říct, my s tím můžeme dělat zhruba toto,“ říkal na schůzce
toto pondělí Jiří Dolejš.
S „majitelem herny“ vedli jednání i zástupci ODS, ČSSD a lidovců.
Nakonec na obchod nepřistoupili. Jediná Strana zelených nabídku ihned
odmítla.
Pokračování na str. A2

ČVUT je cool,
láká raper
maturanty
Praha (pan) - Máš na to? ptá se na
speciálním webu Českého vysokého učení technického známý český
raper Orion potenciálních studentů
techniky.
Kampaní, která startuje v pondělí, chce škola oslovit největší skupinu mladých lidí – fanoušky hip
hopu. „Navštívili jsme pár akcí a
překvapilo nás, kolik náctiletých to
poslouchá. A právě ty chceme touto kampaní oslovit,“ vysvětluje marketingová specialistka ČVUT Alexandra Hroncová.
Zmíněná stránka láká i na stažení fiktivních písní Oriona, kterými
se představují jednotlivé fakulty.
„Podpořit to mi přišlo jako dobrá
věc, věřim tomu. Myslim si, že na
tu školu nechodí jen lidi v manšestrákách. Mladý se toho často bojí,
často určitě zbytečně,“ říká zakládající člen seskupení Peneři strýčka
Homeboye Michal Opletal alias
Orion.
Škola ví, proč to dělá. Dospívají
„slabé ročníky“ a maturantů bude
v příštích letech ubývat.
Více čtěte na str. A9

Fischer vyhrál. Hrozbou demise prosadil škrty
■ Co změní balíček

Praha - Hráč s nejsilnějšími kartami v politice se teď jmenuje Jan Fischer. Pohrůžkou demise své úřednické vlády dotlačil premiér ostatní politiky k tomu, že mu včera nakonec
poměrně hladce schválili balíček
úspor a vyšších daní.
Zdražit tak může prakticky veškeré zboží kvůli nárůstu DPH o jedno
procento. Dražší budou také cigarety, alkohol a benzin kvůli vyšším
spotřebním daním. Stát ušetří i na
platech. Učitelům, úředníkům, hasičům či policistům dá stejně jako
všem dalším státním zaměstnancům příští rok na platy o čtyři pro-

centa méně. Stejně se na rok uskrovní i vrcholní politici. „Je to dupnutí
na brzdu. Beru to jako velmi solidní
a slušný kompromis ve chvíli, kdy
je ekonomika v propadu,“ hodnotil
včera Fischer schválení balíčku.
Vláda díky němu může příští týden poslancům poslat úspornější
rozpočet. „Schválené změny znamenají, že by schodek rozpočtu v příštím roce mohl být 162,8 miliardy korun,“ řekl ministr financí Eduard Janota. Kdyby se teď nic nezměnilo,
byl by schodek o 70 miliard vyšší.
I když to v minulých dnech vypadalo spíš tak, že politici vládní balí-

* PRŮMĚRNÁ CENA ZA 1 VÝTISK PŘI ROČNÍM PŘEDPLATNÉM
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– Zvýší se obě sazby DPH o 1 %
(může tak mírně podražit veškeré
zboží a služby)
– Víc podraží benzin, alkohol
i cigarety
– Daň z nemovitosti se zdvojnásobí
– Na platy státních zaměstnanců,
poslanců a ministrů o 4 % méně

ček úplně rozcupují vlastními návrhy, jeho konečná podoba není nakonec tak moc odlišná od toho, co vláda původně chtěla. ČSSD, která ne-

souhlasila se škrty v dávkách pro rodiny s dětmi, dokázala prosadit, aby
z balíčku zmizely návrhy snížit porodné, rodičovský příspěvek či příspěvek na sociální péči, který dostávají lidé odkázaní na cizí pomoc.
ODS si zase vybojovala, aby lidé
s příjmem nad 145 tisíc korun neplatili vyšší daně než dosud.
Ke konečné dohodě a k tomu, že
pro balíček zvedli ruku poslanci
všech stran s výjimkou komunistů,
výrazně přispělo, že sociální demokracie v obavě z Fischerovy demise
přestala trvat na tom, aby zůstaly
vyšší podpory v nezaměstnanosti,

které nedávno prosadila. „Byla to
podmínka, aby zůstala vláda Jana
Fischera, a tak jsme tu oběť udělali,“ řekl předseda ČSSD Jiří Paroubek, jehož strana tlačila na větší
změny v balíčku. Teď musí skousnout vyšší DPH i to, že důchodcům
se nezvýší penze.
„Je to první náznak toho, že by se
teď politická scéna mohla uklidnit,“
hodnotil schválení vládního balíčku
předseda ODS Mirek Topolánek. A
hned vyzval politiky, aby se domluvili, co má ještě vláda udělat do voleb.
JOSEF KOPECKÝ
Další informace na str. A2 a A3

