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LEGRACE NA PLACE - EXTRA LIDI
ÄŒtvrtek, 15 Ä•erven 2017

Podívala jsem se na oti&scaron;tÄ›né výplatnice hradních pánÅ¯. Je to, myslím, za uplynulých sedm let. VÄ›t&scaron;inou je
to plus minus sto tisíc mÄ›síÄ•nÄ›. Nejvíc mne v&scaron;ak zarazilo, kdyÅ¾ pan MynáÅ™ (cca 125 tis. mÄ›s.) prohlásil, Å¾e
&bdquo;ZveÅ™ejnÄ›ní platÅ¯ na&scaron;ich má jiný dopad (provázený rizikem zneuÅ¾itelnosti) u nás, zamÄ›stnancÅ¯
KanceláÅ™e prezidenta republiky, a jiný v pÅ™ípadÄ› nÄ›jakého Å™editele základní Ä•i mateÅ™ské &scaron;koly nÄ›kde ve L
ProstÄ› oni jsou nÄ›co jiného, lep&scaron;ího, dÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;ího!

StejnÄ› tak mne nadzvedlo, jak dlouho se vlastnÄ› "nevÄ›dÄ›lo", Å¾e jedenaosmdesátiletý senátor Franti&scaron;ek ÄŒuba, u
deset mÄ›sícÅ¯ ze zdravotních dÅ¯vodÅ¯ nepracoval, ale stále bral plný plat i cestovné (tedy za neodvedenou práci i
nulové cestování). To aÅ¾ nyní, kdyÅ¾ to jaksi vyplulo na povrch na&scaron;ich kalných vod, se tedy "chlapsky a Ä•estnÄ›" vzd
dal&scaron;ího budoucího platu i cestovních náhrad. Mandát si v&scaron;ak ponechá, úÅ™adovat bude ze Zlína; práci
senátora bude vykonávat skrze své asistenty &ndash; (takÅ¾e i jeho asistenti mají i nadále zaji&scaron;tÄ›n plat) a bude
posílat dopisy ze Zlína podepsané jeho vlastní rukou. To uvedl J. Veleba, kdyÅ¾ dopis, ve kterém se ÄŒuba vzdával
budoucích penÄ›z, pÅ™edával pÅ™edsedovi Senátu Milanu &Scaron;tÄ›chovi. Ale co ty peníze za uplynulých deset mÄ›sícÅ
se snad bere jako nÄ›jaká podpora?
Nyní se prý jedná o mediální &scaron;tvanici na nemocného Ä•lovÄ›ka, uvedl J.
Veleba. SamozÅ™ejmÄ›, Å¾e i tento pÅ™edseda Strany práv obÄ•anÅ¯ by pÅ™i&scaron;el o své peníze z funkce pÅ™edsedy
senátorského klubu. NeboÅ¥ pokud by se ÄŒuba svého mandátu vzdal, znamenalo by to i zánik Velebova
senátorského klubu Nezávislých, který nyní disponuje pouze minimálním poÄ•tem pÄ›ti Ä•lenÅ¯.. Zase jako vÅ¾dy - o peníze
jde aÅ¾ na prvním místÄ›... Ano, vzdát se náhrad, kdyÅ¾ nemÅ¯Å¾u vykonávat funkci, by mÄ›lo patÅ™it ke standardu. JenÅ¾
vyjmenujte mi poslance, kteÅ™í to kdy udÄ›lali, prosím! OstatnÄ› jen málokterý senátor svou nemoc ohlásí, aby si tak
dobrovolnÄ› nesníÅ¾il doÄ•asnÄ› pÅ™íjem... Mj. senát Franti&scaron;ku ÄŒubovi také v Praze stále platí byt za 17 tisíc koru
mÄ›síÄ•nÄ›&hellip; Kolikrát tam pan senátor asi byl?

SamozÅ™ejmÄ›, Å¾e tohle jsou jen &bdquo;kapiÄ•ky&ldquo; v na&scaron;em moÅ™i &scaron;píny &ndash; ale kaÅ¾dá lou
pÅ™eci skládá z mnoha kapiÄ•ek. A na&scaron;e kapsy uÅ¾ dávno nejsou bezedné. Abychom v&scaron;ichni nakonec
neÅ¾ebrali u zonky :-))) d@niela
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