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Primátorka i šedá eminence
ČSSD svedou boj o své pozice
Adriana Krnáčová i Karel Březina nejspíš dnešní zastupitelstvo ustojí. Politici zatím nebyli schopni domluvit novou koalici

JAKUB KRUPKA

Praha – Mocenský boj na praž-
ském magistrátu dávno přešel
do chronické fáze. Tři měsíce
nejsou politici schopni dohod-
nout se na jakékoliv podobě no-
vé magistrátní koalice.

Jejich zdlouhavé a z pohledu
Pražana těžko uchopitelné vy-
jednávání by mohla akcelero-

vat dnešní schůze zastupitel-
stva hlavního města.

Podle informací Pražského
deníku není vyloučeno, že
z opozičních lavic padne návrh
na odvolání primátorky Adria-
ny Krnáčové (ANO) a také zbý-
vajících radních za ANO, ČSSD
a Trojkoalici.

K tomuto kroku se odhodlá-
vají piráti a také část klubu TOP

09. Pirátům vadí hlavně fakt, že
současná rada se fakticky opírá

o silnou pozici šéfa zastupitelů
za ČSSD Karla Březiny pravo-
mocně odsouzeného za podvod.

TOP 09 momentálně nejvíc
dopaluje způsob, jakým primá-
torka údajně nechala připravit
náhradu za problematickou
Opencard. Šéf klubu TOP 09
Václav Novotný slíbil podpořit
odvolání primátorky, pokud na
zastupitelstvu řádně nevysvět-

lí „tajemstvím opředený“ vznik
takzvané Lítačky.

Pokud se však k odvolání pri-
mátorky a radních nepřipojí ta-
ké někdo z koaličních zastupi-
telů a z řad občanských demo-
kratů, šance nejsou velké.

Ovšem právě některé koa-
liční zastupitele včetně těch za
hnutí ANO informace o Lítačce
rovněž nemile překvapila. ...3

„Pokud padne návrh
na odvolání primátorky,
klub TOP09ho určitě
podpoří.“

Václav Novotný, šéf klubu TOP09

Z kurtů udělají větší
sportovní areál

Na Macharově náměstí ve
Střešovicích vznikne nový po-
dél tramvajové trati v úseku
mezi zastávkami Belárie a Ná-
draží Modřany. Šestá městská
část proto žádá magistrát
o svěření pozemků. Zatím tam
fungují tenisové kurty. Jeden
z nich se přebuduje na multi-
funkční hřiště.

Dobrá zpráva

pro Pražany

Na čtyřech stovkách zastáv-
kách hromadné dopravy se
budou moci cestující připojit
k internetu pomocí wi-fi. Za-
tím probíhá testování na de-
seti místech, například na Bu-
dějovické, Andělu či Florenci.
Denně zaznamenají dvě stě až
šest set připojení. Souhlas se
zavedením ještě musí dát zá-
stupci magistrátu. Akci při-
pravuje firma, která se stará
o zastávky a zábradlí s rekla-
mou a veřejné toalety.

Střešovice

Počasí

Číslo dne

300 mil.
Kulturní pražské instituce a di-
vadla si letos rozdělí tři sta mili-
onů korun. Největší podpory se
letos dostane Divadlu Semafor.
Proti návrhu grantů se postavilo
několik scén i další subjekty.
O peníze pro jednoleté granty se
uchází 765 projektů, u víceletých
je to 51 projektů.

PŘILOŽ CIHLU K CIHLE ANEB JAK SE DĚLAJÍ ŘEMESLA

ŘEMESLA.Absolventů učebních oborů nebo technických škol jemálo a firmy si stěžují, že nemají kde brát nové řemeslníky. Proto byla tradiční přehlídka řemesel na
pražskémJarově včera zasvěcena dětem. Střední odborná škola stavební a zahradnická si připravila i v letošním roce přehlídku, na které představila celkempět učeb-
ních oborů. Celou akci v duchumotta Řemesla už od kolébky zpestřila účastí dětí zMateřské školy Balkán a Základní školy Grafická,které simohly některé z předvede-
ných technik samyvyzkoušet.Více fotografií nawww.prazsky.denik.cz, Foto: Deník/Dimír Šťastný

Změna v tramvajích: lidé se mohou vyjádřit i sami za sebe
Praha – Listopadové velké
sčítání dopravního podniku
má své další pokračování, kte-
ré vyvrcholí od 1. července. Do
nových změn mohou mluvit i
cestující pomocí anketních
lístků. Dále se také připravuje
změna v nočních tramvajo-
vých linkách.

„Chceme vyzvat cestující ke
spolupráci na přípravě změn,“
řekl náměstek primátorky
Petr Dolínek. Kromě odpově-
dí jsou vítány i podněty zabý-
vající se dalšími problémy,
které ve své lokalitě cestující
vnímají. Odpovědi je možné
odeslat poštou nebo emailem.
Vyhodnocování bude trvat asi

měsíc. Aktuálně existují tři
návrhy možných změn. V prv-
ním konzervativním návrhu
nebude rozsah změn velký.
„Představa podoby druhého
návrhu je odvážnější, bude ře-
šit zavádění nových spojení,
například přímého tramvajo-
vého spojení mezi Strašnice-

mi a Palmovkou. Třetí návrh
má poskytnout cestujícím a
městským částem náhled, jak
by síť tramvají vypadala, po-
kud by se po ní pohybovaly vý-
hradně páteřní linky, takzva-
ný Vídeňský model,“ říká ře-
ditel ROPID Petr Tomčík.
V tomto návrhu se mluví
o synchronizaci linek jezdí-
cích po stejné trase.

Zadáním je, aby změny ne-
stály peníze navíc a že v žádné
variantě nedojde k tomu, aby
z ulic mizely tramvajové spo-
je. Místa, kde je nutné spoje
posílit, budou řešeny mírným
oslabením jinde, kde nyní
tramvaje jezdí nevytížené.

Podle dalších informací ze
sčítání se vyplatilo i zkrácení
intervalu nočních linek z půl
hodiny na dvacet minut.
Jestliže v roce 2006 jezdilo noč-
ními tramvajemi kolem 20 ti-
síc lidí, v listopadu to bylo tři-
cet tisíc. Nejvíce cestujících
přepravila linka 54 jezdící na
trase z Lehovce na Sídliště
Barrandov. Těsné druhé mís-
to patří lince 51 z Divoké Šár-
ky na Radošovickou. Počet
cestujících nočními autobusy
se posledních deset let drží na
stejném počtu kolem deseti ti-
síc lidí. Nejvíce je využívaná
linka 511 z Čakovic na Nádra-
ží Hostivař. (pap)

„Na zhruba osmdesáti
zastávkách se
postupně objeví řada
otázek.“

náměstek primátorky
Petr Dolínek (ČSSD)

Březiněves žádá o podání
ústavní stížnosti kvůli restituci
Březiněves – Pozemkový
ústav rozhodl v rámci majet-
kového vyrovnání s církvemi
vydat řádu maltézských rytí-
řů pozemky v Březiněvsi. Pro-
ti tomu chce vedení metropole
podat ústavní stížnost, proto-
že ho k tomu vyzvalo zastupi-
telstvo Březiněvsi. Stát podle
nichnezákonnězasáhldo práv
hlavního města. Dnes o tom
bude jednat po radě i zastupi-
telstvo.

Maltézský řád požádal
v rámci vyrovnání se státem
o vydání 180 hektarů v Březi-
něvsi a Ďáblicích. Krajský po-

zemkový úřad pro hlavní měs-
to Prahu pak na konci loňské-
ho listopadu rozhodl o vydání
46 hektarů pozemků v Březi-
něvsi včetně historického
dvora. Zároveň rozhodl, že řá-
du nevydá deset hektarů po-
zemků, mimo jiné kvůli bu-
doucí stavbě Pražského okru-
hu.

Vedení Březiněvsi s roz-
hodnutím úřadu nesouhlasí.
Starosta Jiří Haramul (ANO)
argumentuje tím, že obec na
dotčených pozemcích dlouho-
době plánovala postavit školu
a školku. (čtk,pap)

Čeká nás další
vlna digitalizace
Výměna televize

se dotkne všech ...9

Klasické lyže?
Jsou i jiné možnosti
Vyzkoušejte monoski,

skwal nebo big foot

VpražskémKlementinu byla tento
den naměřena nejvyšší teplota
v roce2002 (14,1 °C) a nejnižší
v roce 1830 (-23,3 °C).

OD ČTVRTKA 
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Nabídka zboží platí do 31. 1. 2016 
nebo do vyprodání zásob.
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