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V Evropském parlamentu našli legionellu a prý i kokain
A k tomu tam řádí hlodavci!
Jiří
Payne

926
000
čtenářů každý den
Zdroj: Median/STEM 1. Q + 2. Q 2018

ZÍTRA
Nedělní Blesk

SPECIÁL:
LOVCI MAMUTŮ

VŠE
Š O ZÁPA
ZÁPASE
Á ASE
SLAVIA – PLZEŇ
V PONDĚLÍ

Budova Evropského
parlamentu v belgické
metropoli.

V Bruselu mi
koušou lejstra

PRAHA – Pokud si myslíte, že se europoslanci v
Bruselu mají jako v bavlnce, tak máte pravdu.
Berou 170 tisíc čistého plus
náhrady. Jenže mají své výhrady! Europoslanec Jiří Payne (62, Svobodní) totiž zveřejnil na Facebooku fotku dokumentů údajně ohlodaných od myší!
Text: Jakub Tomek
Foto: archiv J. Payna, ČTK

„Právě jsme zjistili, že se
nám do kanceláře v Bruselu dostaly myši a okousaly nám spisy v šuplíku. Návnady na myši,
které mimochodem dle
mého mínění EU zakázala, jsou po celé kanceláři,
ale myši zřejmě respektují zákaz a místo návnady žerou evropské dokumenty,“ napsal poslanec
na svůj Facebook.
Člen strany euroskeptiků dále vyjmenoval problémy, které ho v Bruselu tíží. „Budova má narušenou statiku a padá, neteče tu teplá voda a také
se tu neuvěřitelně krade.
Před časem se zjistilo, že
jsou obě budovy zamořené kokainem,“ dodal.

Teplá neteče

PROBLÉMY
S POJISTKOU

Europoslanec tvrdí:

To, že v sídle Evropského parlamentu neteče teplá voda, nám potvrdili i další poslanci. „Byla vypnuta
kvůli podezření z výskytu bakterie legionella (parazit způsobující tzv. legionářskou nemoc, pozn.
red.) v potrubí,“ řekl Blesku Jan Zahradil (55, ODS).
Že má budova naru-

UŽ V PONDĚLÍ
ZDARMA V BLESKU

šenou statiku a z kohoutku
tkuu
teče jen studená voda, pakk
dosvědčila také Dita Chahaaranzová (43, ANO). „NeNeviděla bych to ale tak čererrně, v práci mě ani jedno
noo
nijak neomezuje,“ napsasaala. „Myši jsem neviděl, alee
tento problem se skutečeččně v menší míře prý objejeevil,“ potvrdil pak Pavel Te
Teelička (53, dříve ANO).

Dokrmuje skepsii

MYŠI!
S okousanými
dokumenty
na jednání?
To není moc
reprezentativní.

Myši sužují
europarlament.

Další europoslanci, které
eréé
Blesk kontaktoval, ale mluluuví jinak – v bruselském sídíddle se nekrade, drogy tam
am
m
taky nikdo nešňupe a se sta
staatikou byly problémy kdydyy-si, avšak všechny budovy
ovyy
prošly revizí. Nejvíce Paa-ynovo odhalení znepokojiojiilo lidoveckého europoslanannce Tomáše Zdechovského
ovskéého
ého
(38). „Pan Paynee
informace uvedené v jeho statusu
uměle populisticky zveličuje a akorát je zneužívá k
dokrmování euroskeptickéé nálad
nálady v
Česku,“ uzavřel.
uzavřel A
Evtiskové oddělení E
parlamen-ropského parlame
vág-tu zase Blesku vág
ně odpovědělo, že ssee
bude přípřííí
padem
myší
zabývat.

„Zamkni si to, nebo o to
přijdeš.“ Plakát varuje v
Bruselu před krádežemi.

U zásuvek jsou pytlíčky s
údajně zakázanou nástrahou
na hlodavce.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ

ZMĚNY

podzim 2018
PRAHA (jko) – Jaká bude povinná výbava v autě, za kolik budeme jezdit a jak
získáme, respektive spíše nezískáme,
hypotéku? Změn bude na podzim skutečně hodně, a proto pro vás Blesk připravil na pondělí 3. září speciální přílohu, která vás novinkami provede.
Z kufrů aut například od října mohou zmizet náhradní žárovky, ale i rezerva. Ovšem jen za určitých podmí-

nek. A změn se dočkají i autolékárničky.
V dopravě ale bude ještě více novinek,
třeba jak uhýbat sanitkám nebo jaký
postih bude hrozit za stočený tachometr. Říjen přinese také přísnější pravidla pro získání hypoték, kdy na ni
dosáhnou prakticky jen lidé bez dluhů. A hlavně: od září ušetří studenti
a důchodci na jízdném v autobusech a vlacích.

Komise chce zrušit letní čas

Ať se o to
Přidají
Babiš raději řeší migraci postará šéf ve státním

PR
PRAHA
(jko) – Přeřizování hodinek kvůli
změně času by mohlo odzvonit. Evropská komise totiž podle jejího předsedy Jeana-Clauda
Junckera (63) chce
zrušit letní čas.
„Lidé to chtějí, my
to uděláme,“ prozradil Juncker motivaci komise. Ta vycházela z průzkumu,
do kterého se zapojilo na 4,6 milionu Evropanů, včetně asi 65
tisíc Čechů, a kteří se
vyslovili
v drtivé většině
v

pro zrušení letního času.
Aby změna začala platit, musí ji schválit Evropský parlament, což se
očekává, a pak i jednotlivé členské státy. Může
se tak stát, že se změny
dočkáme do pár měsíců,
ale může to trvat i pár let.
Český premiér Andrej
Babiš (63, ANO) včera
o problematiku neprojevil přílišný zájem. „Mám
jiné starosti, řeším migraci,“ pronesl. Podle něj
je důležitý názor občanů.
Na dotaz, jestli tím myslel vyhlášení referenda,
neodpověděl.

M. Poche
PRAHA (bel) – Problém s
nejmenováním Miroslava
Pocheho (40, ČSSD) má do
15. října vyřešit jen a pouze šéf ČSSD Jan Hamáček
(39). Včera se na tom – poněkud alibisticky – shodlo nejvyšší vedení strany.
Pocheho odmítá jmenovat
ministrem prezident Miloš Zeman (73), Hamáček,
který nyní vede ministerstvo vnitra i zahraničí, ale
na jeho nominaci stále trvá.

PRAHA (map) – Na vyšší platy se od ledna mohou těšit pracovníci ve veřejném sektoru. Většině se
zvednou platové tarify o
pět procent, další peníze
padnou na odměny. Nejvíc
si přitom polepší ti s nejnižšími platy. Pokud jde o učitele, těm by se základ platu
měl zvednout o desetinu.
Dohodla se na tom vláda
s odbory, které to považují za kompromis. Původně
totiž odboráři žádali desetiprocentní navýšení. Nyní
chtějí dohlédnout na rozdělení částky na odměny a
příplatky tak, aby tyto peníze skutečně doputovaly k
zaměstnancům.

