
Piráti nechtějí odsouzeného
zastupitele v grantové komisi
Praha – Zastupitelé hlavního
města za Českou pirátskou stra-
nu na včerejším zasedání za-
stupitelstva hlavního města
zpochybnili nominaci na slože-
ní komise pro rozdělování gran-
tů na sport. Zastupitel Adam Zá-
branský jmenoval konkrétně
Karla Březinu (ČSSD), který byl

nedávno pravomocně odsouzen
kvůli podvodu v pražském do-
pravním podniku.

Neméně se prý Pirátům nelí-
bí také členství šéfky pražské-
ho ANO Radmily Kleslové, kte-
rá není pražskou zastupitelkou
a navíc údajně spolupracovala
s komunistickou StB. (jfk)

Letiště se má bránit
proti teroristům

Ruzyně – Letiště Václava
Havla má být lépe chráněno
proti teroristickému útoku.
Včera se na tom shodli zá-
stupci policie, Bezpečnostní
informační služby, Vojenské-
ho zpravodajství, Celní sprá-
vy a Úřadu pro zahraniční sty-
ky a informace. Mimo jiné se
má zefektivnit kamerový sys-
tém, který by měl včas identi-
fikovat podezřelé „cestující“.
Posílena má být „vnější hra-
nice“ areálu letiště, instalo-
ván bude systém detekce ra-
dioaktivních zařízení, nebez-
pečných chemických látek
a výbušnin. Vše má být dopl-
něno společnými cvičeními
personálu letiště a bezpeč-
nostních složek. (red)

Vedení města chce zavést nízkoemisní zónu
Dokončení ze strany 1

V rámci první varianty nízko-
emisní zóny vycházející ze stu-
die z roku 2014 se ještě hovoři-
lo o podmínkách umožnění
vjezdu do samotného historic-
kého jádra města. Sem by, opět
vedle rezidentů, směly vjíždět
vozy označené emisní třídou
EURO 3 (vozy vyrobené od
roku 2001), případně ty neje-
kologičtější s emisní třídou
EURO 4 (vozy vyrobené od
roku 2006).

Ještě dřívější vedení města
v čele s primátorem Bohusla-
vem Svobodou (ODS) hovořilo
o mírně odlišných variantách
nízkoemisní zóny. Ta první
počítala s územím ohraniče-
ným Jižní spojkou, Strakonic-
kou a Radlickou ulicí na Smí-
chově, Strahovským tunelem,

tunelem Blanka a dále ulicí
Svatovítskou a Jugoslávských
partyzánů v Dejvicích.

Na východě měla zóna dosa-
hovat k Severojižní magistrále
a zahrnout měla část Nuslí a
Vinohrad. Součástí naopak
neměly být čtvrti Karlín a Ho-
lešovice. Tato „užší“ varianta

se ještě na začátku roku 2014 je-
vila jako více pravděpodobná.
Druhá varianta totiž do nízko-
emisní zóny zahrnovala ještě
v Michli, Strašnice, Jarov i Li-
beň.

Otázkou je, zda se vůbec stá-
vající městští zastupitelé k za-
vedení zón postaví kladně.
Zkušenosti, například ze sou-
sedního Německa, jsou totiž
rozporuplné. Německý auto-
motoklub ADAC letos upozor-
nil, že nízkoemisní zóny zave-
dené v některých německých
městech nepřinesly kýžené
zlepšení ovzduší.

„Naopak se ukázalo, že sní-
žení množství škodlivých čás-
tic bylo minimální,“ konstato-
val loni na jaře mluvčí Auto-
klubu ČR Václav Špička. Ujis-
til, že Autoklub ČR apriori ne-
odmítá nízkoemisní zóny. „Jen

připomínáme, že v Německu se
příliš neosvědčily,“ sdělil
Špička.

Podle některých zastupitelů
by ale nízkoemisní zóna byla
schůdnější alternativou, než
dříve zvažované zavedení
mýtného, znamenajícího zpo-
platnění vjezdu do centra měs-
ta. Podobné opatření zavedl
například Londýn.

Nízkoemisní zóna však není
zdaleka jediným zajímavým
bodem programového prohlá-
šení rady. Jak již bylo zmíně-
no, patří sem i zlevnění roční-
ho předplatného kuponu na
MHD od letošního července,
schválení takzvané reklamní
mapy, respektive cílené regu-
lace reklamy v zastavitelné i
nezastavitelné zóně, zahájení
stavby metra D, případná re-
gulace předimenzovaných de-

veloperských projektů nebo
nulová tolerance hazardu. Do-
kument rovněž zmiňuje kon-
krétní místa, kterými se hodlá
vedení Prahy detailně zabý-
vat.

Kromě nákladového nádraží
Žižkov půjde také o Smíchov-
ské nádraží, Palmovku, dotvo-
ření Vítězného náměstí v Dej-
vicích, mimoúrovňová křížení
Kbelské ulice s Kolbenovou a
Poděbradskou ve Vysočanech
nebo veřejnou soutěž na oblast
Holešovice-Bubny.

Rada chce také odstartovat
rekonstrukci holešovického
výstaviště, Divadla pod Pal-
movkou nebo Šlechtovy re-
staurace ve Stromovce. Úpra-
vou má projít také spodní část
Václavského náměstí, koalice
chce také oživit Hradčanské
náměstí. (jfk)

Co dál?
P Programové prohlášení dále
slibuje zprovoznění tunelového
systému Blanka od Strahovského
tunelu po Pelc-Tyrolku, neřeší ale
dopady na dopravu a obyvatele.
Rada se chce zasadit o moderni-
zaci železnice na Kladno, která
by sloužila jako spojení s letištěm,
a podpoří nejprůchodnější vari-
antu silničního okruhu. Open-
card není zmíněna vůbec.
P Tramvajové spojení Hlavní-
ho nádraží a Vinohrad nahradila
obecná formulace o výstavbě no-
vých tratí.
P Některá témata, která obsa-
huje dohoda o programové shodě,
se do prohlášení nedostala. Chybí
například prodloužení víkendo-
vého provozu metra nebo
transformace divadel.

„V sousedním
Německu se
nízkoemisní zóny příliš
neosvědčily. Bohužel
se ukázalo, že snížení
množství škodlivin
v ovzduší bylo
minimální.“

Václav Špička, Autoklub ČR

„MNOHO ÚSPĚCHŮ“

ZÁSTUPCI CECHUmalířů a lakýrníků spolu se studenty
a učiteli Střední odborné školy stavební a zahradnické po-
přáli primátorceAdrianěKrnáčové (ANO)mnoho úspěchů
v roce 2015. Na fotografii spolu s primátorkou studenti
oboruMalíř a lakýrníkMichal Koutencký aMilanDoležal.
Foto: Deník/ Dimír Šťastný

Komunistce
vadí Havel ...
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„Žádám jeho odstranění,“ pro-
hlásila včera zastupitelka hlav-
ního města za KSČM Marta Se-
melová v interpelaci na radní-
ho pro kulturu Jana Wolfa
(Trojkoalice). Mínila tím vel-
koplošnou podobiznu Václava
Havla zavěšenou u příležitosti
25. výročí sametové revoluce na
průčelí historické budovy Ná-
rodního muzea. „Je to stejně ne-
vhodné, jako památkáři kriti-
zovaná čínská výzdoba Staro-
městského náměstí u příleži-
tosti příchodu nového lunární-
ho roku,“ vysvětlila Semelová.
Wolf na místě odmítl interpe-
laci řešit.

„Obraťte se na živnostenský
odbor,“ doporučil Semelové,
která je známá svými extré-
mistickými výroky a obhajo-
bou komunistické éry Česko-
slovenska včetně 50. let. Ex-
primátor Tomáš Hudeček
(nestr., dříve TOP 09) chtěl rea-
govat doporučením, aby ko-
munisté odstranili ze svého
sídla v ulici Politických vězňů
výstavu o diktátoru KLDR Kim
Čong-Ilovi. Předmětná foto-
grafie je dílem Oldřicha Šká-
chy, který Havla fotografoval
od 70. let v kruhu rodícího se
disentu. (jfk)

Krátce Aero: Festival otrlého diváka
letos prolomí další tabu
Žižkov – Zlý večerníček, syn-
thpop z vnějšího vesmíru,
hodný i zlý Santa Claus, bar-
bína vražená do slipů, moto-
rové pily, vraždící vegetariá-
ni, děti zabijáci, matky na po-
kraji nervového zhroucení
a starý chlapi v maskáčích, to
všechno čeká na příznivce
okrajových filmových žánrů
na 11. ročníku Festivalu otr-
lého diváka.

Hlavní část každým rokem
populárnější přehlídky se
odehraje od 3. do 8. března tra-
dičně v žižkovském kině Ae-
ro.

„Otrlec se překulil přes
první dekádu a na znamení
věčného cyklu desítkové sou-
stavy jsme se rozhodli letošní
ročník zasvětit strastem
i slastem dětství,“ odhaluje
téma letošního ročníku „Otr-

lé děti, otrlé dětství“ jeden ze
stálých dramaturgů festivalu
Jiří Flígl.

Přehlídka nabídne 17 pro-
jekcí jak starších filmů, tak
více či méně očekávaných fil-
mových novinek z kategorie
braku, hororu, extrému, bé-
ček a dalších okrajových
žánrů. „Vrátili jsme se do
svých dětských let, ze kte-
rých jsme vylovili všemožná
traumata, která se pak pro-
mítla do výběru letošních fil-
mů,“ vysvětlil za čtyřčlenný
dramaturgický tým Antonín
Tesař.

Festival bude slavnostně
zahájen právě 3. března
v půl deváté večer krvavou
„psychoromancí“ Hlasy (The
Voices, USA 2014) íránsko-
francouzské režisérky Marja-
ne Satrapi. (red)

Krátce

Pneumokok v Praze
ohrožuje seniory

Praha – Statistiky krajských
hygienických stanic dokazují,
že závažná pneumokoková
onemocnění se České repub-
lice nevyhýbala ani vloni.
Hlavní město hlásí celkem 43
osob, které se nebezpečnou
pneumokokovou bakterií
způsobující těžké zápaly plic
a jiná onemocnění nakazily.

„V roce 2014 jsme evidovali
celkem 43 hlášených případů
invazivních pneumokoko-
vých onemocnění, ve třech
případech došlo v důsledku
onemocnění k úmrtí pacien-
ta,“ sdělila Zdeňka Jágrová
z Hygienické stanice hlavního
města Prahy. Nejvíce jsou
podle ní postiženi senioři ve
věku 60 až 80 let. Těch v minu-
lém roce onemocnělo sedma-
dvacet. (red)
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*Plzni *Č. Budějovicích *Olomouci *Hr. Králové 

Přijímáme výtvarná díla a starožitnosti

DO AUKCE KVĚTEN 2015
Obrazy od autorů: Kaván, Kalvoda, 

Panuška, Ullman, Kuba, Uprka, Jambor, 
Blažíček, Slavíček, Macoun, Lada, Zrzavý, 

Číla, Procházka, Černý, Gross, Podešva, 
Schneiderka, Benka, Hála, Špála, Nejedlý, 

Frolka, Lhoták, Hlinomaz aj.
Šperky, mince, porcelán, staré sklo, poštovní 
známky, staré pohledy, zbraně, vyznamenání, 

perské koberce, betlémy aj.
Příjem předmětů, výkup hotově a bezplatné

ocenění znalcem probíhá do 
21. 5. 2015, 10 - 12 a 13 - 18 hod.

Aukční síň, Galerie Národní 25
Pasáž Paláce Metro, Praha 1

www.galerie-narodni.cz
Znalec na tel.: 737 571 660

CALLCENTRUM, tel.: 270 007 007 www.alexandria.cz

KDE NÁS NAJDETE:
PRAHA | BRNO | OSTRAVA | MLADÁ BOLESLAV | MOST | KARLOVY VARY | PLZEŇ | 
ČESKÉ BUDĚJOVICE | PÍSEK | JABLONEC NAD NISOU | HRADEC KRÁLOVÉ |  
PARDUBICE | JIHLAVA | OLOMOUC | ZLÍN | OPAVA | HAVÍŘOV

děti zcela zdarma po celou sezonu |

klubové hotely | české animační programy 

* Více na www.alexandria.cz

Léto 2015
slevy 
a superslevy
za včasný nákup


