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Zemanův »boxer« 
Karel Slezák (†73)

PRAHA (jko) – Společná večeře a jed-
nání o vládě. To měli včera na programu 
prezident Miloš Zeman (73) a premiér 
v demisi Andrej Babiš (63, ANO). Ten 
přijel za hlavou státu na zámek do Lán. 

Babiš řešil se Zemanem hlavně aktuál-
ní dění i zahraniční politiku. Podle pre-
miéra je totiž potřeba, aby se oba státní-
ci zkoordinovali. Na přetřes také přišlo, 
jak probíhají jednání Babiše s ostatními 

stranami ohledně důvěry pro jeho druhý 
kabinet. Zeman prý premiérovi řekl, že 
pro něj nemá žádný časový limit, dokdy 
musí mít vyjednanou podporu. Pánové 
se znovu uvidí po 18. únoru – tehdy pro-
běhne sjezd ČSSD, na kterém si strana 
zvolí nové vedení. A mimo jiné i socia-
listy vidí Babiš jako možného koa ličního 
partnera, případně stranu, která by jeho 
kabinet tolerovala. 

Nejvíce lidí bez 
práce v Karviné
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Nejvyšší čas

jeden čas?
mít jen

PRAHA/ŠTRASBURK (bel, zst) – Drtivé vítězství si včera připsa-
li europoslanci, kterým vadí přeřizovat si dvakrát ročně hodinky. Změny 
zimního (středoevropského) a letního času prý nic dobrého nepřinášejí, 
vyzvali proto Evropskou komisi, ať letitý problém začne řešit.

„Tady celá Evropa udělá dvakrát 
ročně krok proti vnitřním biologic-
kým hodinám,“ kritizuje letitou pra-
xi lidovecký europoslanec Pavel Svo-
boda (55). „Má to dopad na zdraví 
lidí,“ přidává se Michaela Šojdrová (54, 
KDU-ČSL). 

Různé názory
Ale ani čeští europoslanci nejsou jed-

notní. „Jasné a prokazatelné závěry 
vědeckých studií o dopadu na lidské 

zdraví chybí, úprava střídání času by 
vnesla chaos do celé řady zavedených 
systémů,“ uvedla Dita Charanzová (42, 
ANO).

Jeden čas
Jenže příznivců zachování současných 

pořádků se včera našlo v europarlamen-
tu jen 153, naopak 384 si přálo, aby Ev-
ropská komise začala neustálé střídání 
času konečně řešit. „Buď to Komise 
vezme vážně a směrnici upraví, aby 

byl jen jeden čas, druhá varianta je, 
že nechá na státech, aby se rozhodly, 
zda zavedou jeden nebo dva časy,“ na-
stínil možnosti pro Aha! europoslanec 
Jiří Pospíšil (42, TOP 09), který si také 
přeje zrušit střídání času. 

Zimní, nebo letní?
Ani po včerejšku ale není jasné, jaký 

čas by si Evropa případně ponechala, 
zda ten letní, či zimní. „Hlasoval bych 
pro zachování letního času,“ řekl na 
plénu Jiří Payne (61, Svobodní), který 
připomněl, že třeba v Rusku tuto pra-
xi zrušili už před sedmi lety. „Když si 
pospíšíme, nebude naše zpoždění zase 
tak velké,“ dodal.
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Europoslanci rozhodli   Posouvání ručiček dvakrát ročně má skončit

Za smrt prý mohly stres a vysoký tlakZa smrt prý mohly stres a vysoký tlak
PRAHA (vr) – Ačkoliv jeho okolí 
původně mluvilo o slabosti 
srdce, muže, který se rval 
s novináři na vítězném štábu 
prezidenta Miloše Zemana 
prý zradil vysoký tlak. Karel 
Slezák (†73), bývalý boxer 
a pořadatel kulturních akcí, 
dle svého kamaráda, také 
boxera Rostislava Osičky (61) 

zemřel kvůli stresu a vysoké-
mu tlaku. 
„Srdce měl zdravé, ale jeho 
vysoký tlak mu ublížil při tom 
velkém mediálním rozruchu,“ 
napsal včera Aha! Totéž řekla 
dcera zesnulého, pěvkyně Bar-
bara Slezáková. „Tatínek měl 
srdce jako zvon,“ řekla Aha!. 
Slezák nechvalně proslul tím, 

že dal pěstí kameramanovi, 
který se před dvěma týdny 
v Zemanově štábu snažil na-
táčet kolaps jiného žurnalisty, 
Milana Rokytky (53). Nejprve 
tvrdil, že to bylo „normální 
lidské jednání“, pak se ka-
meramanovi osobně omluvil. 
Zemřel nečekaně ve středu 
odpoledne. 

Slezák při útoku 
na novináře.

Jaký 
to bude mít 

dopad?
Pokud se v Unii shodnou, že zůstane 

třeba jen letní čas, dopadne to na nás 

následovně: budeme se probouzet 

častěji během roku do tmy, 

naopak večer bude déle 

světlo. 

Změny času nám dle kritiků 
mohou rozhodit biorytmus. 

Europarlament v Bruselu učinil 
rozhodnutí týkající se i vašich hodinek. 

Dita Charanzová

Jiří Pospíšil
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Premiér 
Babiš 

večeřel 
v Lánech

PRAHA (ČTK, jko) – Nezaměstnanost 
v lednu stoupla na 3,9 %. Oproti prosinci 
se tak zvýšila o desetinu procenta. I tak je 
ale bez práce meziročně nejméně lidí od 
roku 1998.

Pro leden je nárůst nezaměstnanosti ty-
pický. Je to způsobeno hlavně tím, že není 
tolik sezonních prací. Bez práce tak bylo 
přibližně 289 tisíc lidí. Nejhorší byla si-
tuace na Karvinsku, nejlepší pak v Praze 
a Rychnově nad Kněžnou. „Během jara 
může podíl nezaměstnaných atakovat 
hranici tří procent. Ta podle mého ná-
zoru ale celorepublikově spíš nepadne,“ 
řekl ekonom Pavel Sobíšek.

Kdy doufat 
ve změny?

I když se Komise rozhodne čas v celé EU sjed-
notit, nebude to hned. „Byla by tam samozřejmě 
určitá lhůta, minimálně 2 nebo 3 roky,“ řekl Aha! 
senátor Petr Šilar (61, KDU-ČSL), který za zrušení 

střídání času inicioval petici. Europoslanec Svoboda 
je o něco optimističtější. Komise by prý mohla 
stihnout změny prosadit do konce svého funkč-

ního období, tedy do druhé poloviny příštího 
roku. Změny by pak musel přijmout český 

parlament, protože evropské právo je 
nadřazeno tomu národnímu.
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Zemana viděl po dvou týdnech!

Premiér a prezident 
se konečně setkali.
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Strany dostaly 
pokutu!

BRNO (ČTK) – Pokutu dostalo 
od Úřadu pro dohled nad hospoda-
řením politických stran hned šest 
sněmovních partají. Mělo by se prý 
jednat o hnutí ANO, lidovce, komu-
nisty, Piráty, starosty a TOP 09. Dů-
vodem bylo nezveřejnění povinných 
údajů při financování kampaně. Po-
kuty byly v řádech desetitisíců ko-
run, nejvyšší 68 tisíc. TOP 09 poku-
tu uhradila, ostatní se chtějí bránit.


