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šenou statiku a z kohoutku 
teče jen studená voda, pak 
dosvědčila také Dita Cha-
ranzová (43, ANO). „Ne-
viděla bych to ale tak čer-
ně, v práci mě ani jedno 
nijak neomezuje,“ napsa-
la. „Myši jsem neviděl, ale 
tento problem se skuteč-
ně v menší míře prý obje-
vil,“ potvrdil pak Pavel Te-
lička (53, dříve ANO). 

Dokrmuje skepsi
Další europoslanci, které 
Blesk kontaktoval, ale mlu-
ví jinak – v bruselském síd-
le se nekrade, drogy tam 
taky nikdo nešňupe a se sta-
tikou byly problémy kdy-
si, avšak všechny budovy 
prošly revizí. Nejvíce Pa-
ynovo odhalení znepokoji-
lo lidoveckého europoslan-
ce Tomáše Zdechovského 
(38). „Pan Payne 
informace uvede-
né v jeho statusu 
uměle populistic-
ky zveličuje a ako-
rát je zneužívá k 
dokrmování euro-
skeptické nálady v 
Česku,“ uzavřel. A 
tiskové oddělení Ev-
ropského parlamen-
tu zase Blesku vág-
ně odpovědělo, že se 

bude pří-
p a d e m 

m y š í 
z a b ý -
vat.

PRAHA (jko) – Přeři-
zování hodinek kvůli 
změně času by moh-
lo odzvonit. Evrop-
ská komise totiž po-
dle jejího předse-
dy Jeana-Clauda 
Junckera (63) chce 
zrušit letní čas.
„Lidé to chtějí, my 
to uděláme,“ pro-
zradil Juncker mo-
tivaci komise. Ta vy-
cházela z průzkumu, 
do kterého se zapoji-

lo na 4,6 milionu Ev-
ropanů, včetně asi 65 

tisíc Čechů, a kteří se 
vyslovili v drtivé většině 

pro zrušení letního času. 
Aby změna začala pla-
tit, musí ji schválit Ev-
ropský parlament, což se 
očekává, a pak i jednot-
livé 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 neproje-
vil přílišný zájem. „Mám 
jiné starosti, řeším mig-
raci,“ pronesl. Podle něj 
je důležitý názor občanů. 
Na dotaz, jestli tím my-
slel vyhlášení referenda, 
neodpověděl.v

í

926 000
čtenářů každý den

Zdroj: Median/STEM 1. Q + 2. Q 2018
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PRAHA (jko) – Jaká bude povinná výba-
va v  autě, za kolik budeme jezdit a  jak 
získáme, respektive spíše nezískáme, 
hypotéku? Změn bude na podzim sku-
tečně hodně, a proto pro vás Blesk při-
pravil na pondělí 3. září speciální přílo-
hu, která vás novinkami provede.

Z  kufrů aut například od října mo-
hou zmizet náhradní žárovky, ale i  re-
zerva. 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 tacho-
metr. Říjen přinese také přísnější pra-
vidla pro získání hypoték, kdy na ni 
dosáhnou prakticky jen lidé bez dlu-
hů. A hlavně: od září ušetří studenti 
a důchodci na jízdném v autobu-
sech a vlacích.

Babiš raději řeší migraci
Komise chce zrušit letní čas

PRAHA (bel) – Problém s 
nejmenováním Miroslava 
Pocheho (40, ČSSD) má do 
15. října vyřešit jen a pou-
ze šéf ČSSD Jan Hamáček 
(39). Včera se na tom – po-
někud alibisticky – shod-
lo nejvyšší vedení strany. 
Pocheho odmítá jmenovat 
ministrem prezident Mi-
loš Zeman (73), Hamáček, 
který nyní vede minister-
stvo vnitra i zahraničí, ale 
na jeho nominaci stále trvá.

Ať se o to 
postará šéf

PRAHA (map) – Na vyš-
ší platy se od ledna mo-
hou těšit pracovníci ve ve-
řejném sektoru. Většině se 
zvednou platové tarify o 
pět procent, další peníze 
padnou na odměny. Nejvíc 
si přitom polepší ti s nejniž-
šími platy. Pokud jde o uči-
tele, těm by se základ platu 
měl zvednout o desetinu. 
Dohodla se na tom vláda 
s odbory, které to považu-
jí za kompromis. Původně 
totiž odboráři žádali dese-
tiprocentní navýšení. Nyní 
chtějí dohlédnout na roz-
dělení částky na odměny a 
příplatky tak, aby tyto pe-
níze skutečně doputovaly k 
zaměstnancům.
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Europoslanec tvrdí:

V Evropském parlamentu našli legionellu a prý i kokain

A k tomu tam řádí hlodavci! 

V Bruselu miV Bruselu mi
koušou lejstra
             MYŠI!MYŠI!  Text: Jakub Tomek

Foto: archiv J. Payna, ČTK

„Právě jsme zjistili, že se 
nám do kanceláře v Bru-
selu dostaly myši a okou-
saly nám spisy v šuplí-
ku. Návnady na myši, 
které mimochodem dle 
mého mínění EU zakáza-
la, jsou po celé kanceláři, 
ale myši zřejmě respek-
tují zákaz a místo návna-
dy žerou evropské doku-
menty,“ napsal poslanec 
na svůj Facebook.

Člen strany euroskepti-
ků dále vyjmenoval pro-
blémy, které ho v Bruse-
lu tíží. „Budova má naru-
šenou statiku a padá, ne-
teče tu teplá voda a také 
se tu neuvěřitelně krade. 
Před časem se zjistilo, že 
jsou obě budovy zamoře-
né kokainem,“ dodal.

Teplá neteče
To, že v sídle Evropské-
ho parlamentu neteče tep-
lá voda, nám potvrdili i dal-
ší poslanci. „Byla vypnuta 
kvůli podezření z výsky-
tu bakterie legionella (pa-
razit způsobující tzv. le-
gionářskou nemoc, pozn. 
red.) v potrubí,“ řekl Bles-
ku Jan Zahradil (55, ODS). 

Že má budova naru-

PRAHA – Pokud si mys-
líte, že se europoslanci v 
Bruselu mají jako v ba-
vlnce, tak máte pravdu. 
Berou 170 tisíc čistého plus 
náhrady. Jenže mají své vý-
hrady! Europoslanec Jiří Pay-
ne (62, Svobodní) totiž zveřej-
nil na Facebooku fotku dokumen-
tů údajně ohlodaných od myší! 
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Budova Evropského Budova Evropského 
parlamentu v belgické parlamentu v belgické 
metropoli. metropoli. 

U zásuvek jsou pytlíčky s U zásuvek jsou pytlíčky s 
údajně zakázanou nástrahou údajně zakázanou nástrahou 
na hlodavce.na hlodavce.

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

Myši sužují Myši sužují 
europarlament. europarlament. 

M. PocheM. Poche

Jiří Jiří 
PaynePayne

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


