
Odbornik
na Hradě
Souhlasím s Milošenr Ze,

manenr, že ve vrcholo-
vÝch pozicích by neměli
n"ůsoijit amatéíi. taklr je

iremám rád. Proto by mél
Zeman t,ezignovat na svou
firnkci. ie-li totiž pt,ezt-

dent poriezřelý z a!koholis
mu. vulgární a íozdeluJlcl
společnóst, je to z jeho 

.

sEany naplosty amatens-
mus, tak s€ prostě prez1-

dent nemá chovat. ze stra-
nv Miioše Zemana se jed-

rú o nepochopení toho,
v čem spočívá funkce pre-
zidenta. Iá chci na Hradě
odborníŘal p,sÝxoRA

PRAHA (red) Oprava bazénlvLá-
nech za 1,9 milionu korun, nový

traktor Zetor pro tamní sprálu za

devět set ťsíc korun. Miloš zeman
rezhodně nešelíí za úpra"y prezi-

dents\ich sídel.
Správa Pražského hradu utratila

Prezident dostal od premiéra
balík s tabákem. Foto: |4AFRA

za osm měsíců, kdy je v iiadé, za
většinou drobné stavební rekon-

stfukce prezidentova sídla přes

152 milionů korun a skoro dva mili-

onv z toho padly na rozsáhlý sta-

veúní zásah v lánske rezidenci,
Pro letní prezidentské sídlo kou-

pila hradní správa letos traktor Ze-

ior, opravila palmový skleník a

také třicet let staqi vnitřní bazén,

Úaalne rrnfi navarii, pří níž prosa-

kovála voda do sklepa, náklady
ovšem odpovídají spíše předělání

bazérul.
,,Postupně jsme zjistili, že to je

celé v dezolátním stavu a potřebu-

ie 1o kompletní rekonstrukci"' řek,l

spoluvlastník lirmy Mercator Lu-

boš Pavel seíveru Aktuálně,cz,
Draho přišel i sprchový kout s ma-

sážním paneiemza84 tisíc korun,

PRAHA (čTIQ Vedoucí Úřadu vlády
Radek Augustin {SPOZ) si během
svého dosavadního působení ve
funkci lydělal i s odměnami 728 ti-
síc korun, šéf kabinetu premiéra ]iří-
ho Rusnoka Karel Štogl dostal 617 ti-
síc korun. Vwlwá to z údajů, ktelé
včera zveřejnit Úřad vl{dy.

Augustin nastoupil do funkce
před koncem července. Když se

ieho letošní výdělek rozpočte na pět
měsíců, lycházi přibližne l45 tisíc
měsíčně. Augustinův předchůdce
Lubomír Poul, kterJ' Ved] ÚŤad Vlády
za premiéra Petra Nečase (ODS), si
letos qldělal více. Dostal 779 tisíc
korun plus odměny 968 tisíc. Neča-
sova šéíka kabinetu Iana Nečasová
(Nagyová) si za pnmí pololetí i s od-
měnami lvdělala přes milion.
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prezidentu Miloši zemanovi 1eží velmi na srdci odbornost čes
kých vlád, Z toho důvodu má takovou starost o to, aby mu Bo-
huslav Sobotka do svého budoucího týmu nawhl jen samé od
borníky. Kdo z vás by nevěděl, jak tako.qí odborník vypadá,
nechť pohlédne na současného premiéra Rusnoka. Toho
nejenže si prezident sám vybral, ale jeho kabinet přímo pře-
křtil na ,,vládu odborníků". Víme tedy, jak takoví Ódbornici

ffi ffi##á,ffi,;i'i'HT;ffi,
Mystím si, žetušim,,H'ff 'ii:j:,]nififfT[';."
PrOC 5e Premler vé qírněny mezi nimi. Ze zná-
RUSnOk PříliŠ neuka- nrých infornacívyplývá, že se

zuje na úerÁjnoiii. 
- 

:i,l[i§í;:Ťi$Éť,Xl§;'§iŤÍ
dají dalšími, ještě jadrnějšími qf-

tazy, ve slušném listu, jako je tento, bohužel nepublikovate1-
nýlrni, za c) projevují sklon plést si peněženku, Řerou nosí
v kapse, se státní kasou. Tomu by napovídala pasáž zyyzíaze-
ného rozhovoru mezi premiérem Rusnokem a ministrem
obranyPickem z parlamentní tribuny, kdy na Rusnokolr.r
otázku, kdo by (,,tyvole") zaplatiljeho případnou cesťu letec-
§in speciálem na Mandelův pohřeb do Johannesburgu, odvě-
til Picek rozšafně: ,Já to zaplatírnl" Myslínr si, že tuším, proč
se v posledních dnech preniér Rusnok příliš neukazuje na ve-
řejnosti. Pochopil, zdá se, že se už všichni těšíme na výstřídá-
ní těch jeho odborníku nějalcými jinými. Podaří{i se preziden-
tovi skutečně zasahovat do qíběru Sobotkových ministr-u,
pak máme jistou šanci, že svou erudicí si ti noví s těmi staqý-
mi v ničem ne zadaji. wwty.martindanes,com


