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Trojnásobný vrah
z Bulharska za mřížemi

Praha – Policie zadržela
v pražském Radotíně meziná-
rodně hledaného Bulhara,
který byl ve vlasti odsouzen za
trojnásobnou vraždu s rituál-
ním podtextem. ...4

Dobrá zpráva

pro milovníky oslav

V Praze tento víkend začínají
oslavy svátku irského patro-
na svatého Patrika a slibují
bujarou zábavu pro každého
především v centru města. Če-
kají se mimo jiné slavnostní
pochody za doprovodu irské
lidové hudby a tradičních tan-
ců. Vedle podávání tradičního
zeleného piva bude kvůli svát-
ku až do středy zeleně nasví-
cená Petřínská rozhledna. Za-
řadí se tak k egyptským pyra-
midám, newyorské Empire
State Building, šikmé věži
v Pise, koloseu v Římě, Nia-
garským vodopádům a dalším
slavným místům, které na ně-
kolik dní zezelenají. (red)

Praha

Počasí

Číslo dne

10
Až desetiminutové intervaly bu-
dou mít soupravy metra zajíždě-
jící do nových stanic metra A Bo-
řislavka, Nádraží Veleslavín, Pet-
řiny a Nemocnice Motol. Jinými
slovy tam bude zajíždět jen ne-
celá polovina souprav, což po-
tvrzuje nový jízdní řád. ...3

HVĚZDA SVĚTOVÉ
FLORISTIKY V PRAZE

SVĚTOVĚUZNÁVANÁODBORNICE ve floristice navští-
vila Střední školu stavební a zahradnickou na Jarově, která
mimo jiné vychovává právě budoucí experty na aranžování
květin.Majitelka a zakladatelka holandské rodinné firmy
BOERMAInstitut Jacgueline Boermaprý byla velmimile
překvapena výtvory jejích českých následovníků. Studenti
se od nímohli dozvědět, jak v oboru opravdu uspět.
Foto: Deník/ Dimír Šťastný
více fotografií najdete na www.prazsky.denik.cz

Tunel Blanka se otevře nejdřív na konci roku,
pokud se s výměnou kabelů začne okamžitě
JAKUB KRUPKA

Praha – Nejdražším, nejdel-
ším a hlavně nejproblematič-
tějším městským tunelem
v Evropě se řidiči pravděpo-
dobně ani letos neprojedou.
Blanka je nebezpečná. Zatéká
do ní voda a ničí kabely.

Je zřejmé, že značnou část
z nich bude nutné vyměnit.
Mluvčí dodavatele technologií
stavby ČKD Praha DIZ Karel
Samec včera upozornil, že po-
kud by se na výměně začalo

pracovat okamžitě, může pro-
ces trvat až osm měsíců. Od ob-
jednávky po instalaci
a odzkoušení. Podle Samce toto
vyplývá z harmonogramu pra-

cí, který firma zpracovala
a předala náměstkovi primá-
torky pro dopravu Petru Do-
línkovi (ČSSD).

To vše ale začne až ve chvíli,
kdy se hlavní město dohodne
s dodavateli stavby, což může
trvat další dlouhé měsíce.
I vzhledem k současným na-
pjatým vztahům mezi aktéry
sporu. Město trvá na tom, aby
výměnu zaplatili dodavatelé, ti
pro změnu chtějí peníze po po-
jišťovně. Pokud se dohoda ne-
dostaví, ve hře je arbitráž. ...3

„Padesát dnů potrvá
dodávka kabelů,
zhruba 3,5 měsíce
výměna a další tři
měsíce zkoušky.“

Karel Samec, ČKD Praha DIZ

Hasiči představili zbrojnice lidem
Praha – Desítky Pražanů vče-
ra nahlédly za brány hasič-
ských zbrojnic. Otevřely se
u příležitosti Dne požární bez-
pečnosti. Týkal se deseti z cel-
kového počtu jedenácti zbroj-
nic. Podle mluvčí hasičů Pavlí-
ny Adamcové byl pátek 13. vy-
brán záměrně. „Nemusí to být
jen smolný den, ale třeba i den,
kdy si koupíme svůj první po-
žární hlásič,“ poznamenala.
vice foto najdete na
www.prazsky.denik.cz

Piráti kritizují
starostu Prahy 13

Praha – Ostrou kritiku od
pražských zastupitelů za Čes-
kou pirátskou stranu si vyslou-
žil starosta Prahy 13 David
Vodrážka. Podle pirátů prý po-
rušil zákon o hlavním městě,
když zrušil dubnové zastupitel-
stvo městské části. Prodleva
mezi poslední schůzí v březnu
a další naplánovanou v červnu
je příliš dlouhá. (red)

Nádraží vzhledná

i nevzhledná. Zatím
Rekonstrukce celého pražského úseku přesahuje šest miliard korun

PETR ŠTROMPF

Praha – Tradiční obraz praž-
ských železničních stanic tvo-
řil pohozené pivní kelímky,
spoustu cigaretových nedo-
palků a jiného smetí. Hlavně,
že vlaky jezdí a nepořádek
snad někdo někdy uklidí. Na-
štěstí už tento obraz patří mi-
nulosti. Kultura cestování se
rapidně změnila. Nádraží jsou
čistá a jen vzhled některých
stále pokulhává za součas-
ností.

„Co naděláte třeba proti
sprejerům, kteří ničí co mo-
hou? Vůbec nechápu, co je to
za módu pomalovat cizí věci.
Nebo i domy, jako ten náš.
Barvu manžel odstraňoval
několik dní a stálo to hodně
peněz,“ uvedla Vendula Kří-
žová na peróně Vršovického
nádraží. Cestovala na víkend
za dcerou a prostranství sta-
nice si pochvaluje.

„Nejvíc čekárnu. Místo ko-
lem pokladen se pořád udržu-
je v čistotě. To dřív také moc
k vidění nebylo. Jsem naro-
zená ve Vršovicích, proto mo-
hu posuzovat,“ dodala Ven-
dula Křížová. Jeden problém
ji ve Vršovicích vždy trochu

děsí. Jak řekla, jsou to pří-
jezdy ostravských fotbalo-
vých fanoušků do vršovické-
ho Ďolíčku. „Pochodují nám
pod okny a pak se někde pope-
rou. A vždycky něco rozmlá-
tí,“ mávla na rozloučenou ru-

kou. Obraz pražských nádraží
samozřejmě vytváří příslušné
instituce. Takzvané operační
působiště je rozděleno do
dvou linií. České dráhy (ČD)
spravují železniční stanice,
Správa železniční a dopravní
cesty (SŽDC) zase koleje a ná-
stupiště.

Nelze ale nevnímat některé
nádražní objekty, které by za-
sluhovaly okamžitý nástup
hned několika stavebních fi-
rem. Rekonstrukce hlavního
nádraží je toho sice příkla-

dem, nicméně i menší stanice
by neměly zůstat opomenuté.
„I kdyby nakrásně nebyly,
vždycky se najde někdo, kdo
cizí majetek dříve nebo poz-
ději poškodí. Je to nekonečný
kolotoč s vandalismem, pro-

tože to nic jiného není,“ míní
hlídka strážníků, která v oko-
lí železniční stanice Praha –
Strašnice hlídkovala. Víc se
prý k problému vyjadřovat
nechce, ani nesmí. Že je to se
zmíněným vandalismem na-
prostý a nepopiratelný fakt,
na první pohled dokazuje
plošně posprejované oplocení
strašnického nástupiště i če-
kárny. Takže udržovat či neu-
držovat? Jako vždy zde po-
chopitelně hraje roli otázka
finančních možností. ...3

„O převodu majetku se
hovoří již téměř dva
roky. SŽDC tento
proces nemůže nijak
ovlivnit, jedná se přímo
o rozhodnutí vlády.“
Marek Illiaš, mluvčí SŽDC

Policie stáhla žádost o vydání
exprimátora Svobody ke stíhání
Praha – Policie zatím nebude
stíhat poslance a exprimátora
hlavního města Bohuslava
Svobodu (ODS) za údajně pro-
tizákonné zadání prověrky
smluv v dopravním podniku.
Stáhla žádost o vydání, o němž
měla Poslanecká sněmovna
rozhodovat na své březnové
schůzi. Podle prověrky Měst-
ského státního zastupitelství
v Praze nebylo dosavadní pro-

kazování případu ze strany po-
licie komplexní a je třeba jej do-
plnit.

Mandátový a imunitní výbor
Sněmovny už dříve doporučil
Svobodu k trestnímu stíhání
nevydat. Svobodova stranická
kolegyně Miroslava Němcová
včera kritizovala práci policie
i státního zástupce a požádala
o vysvětlení ministry vnitra
a spravedlnosti. (jfk)

V Česku se rodí
léky proti rakovině
Jak vypadají laboratoře
miliardáře Kellnera ...11

VpražskémKlementinu byla tento
den naměřena nejvyšší teplota
v roce 1957 (17,9 °C) a nejnižší
v roce 1785 (-18,5 °C).
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