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Mužské důchody jsou
vyšší o tisíce korun ...10

Velká příloha o autech
Jak vychovat z dětí
budoucí ohleduplné řidiče
i výsledky crash testů 2015

Nabídka zboží platí do 4. 10. 2015
nebo do vyprodání zásob.

Stát v dražbě odprodal bývalý
klášter, zájemce byl jediný
Barokní budovu bývalého kláštera na náměstí Republiky vydražil za 790 milionů korun neznámý zahraniční investor
PETR SCHREIB

Praha – Státu se po dlouhé době podařilo prodat některou
ze svých velkých pražských
nemovitostí. Památkově chráněná budova bývalého barokního kláštera na náměstí Republiky byla společně s blízkým objektem v Hybernské
ulici včera vydražena. Kup-

cem je neznámá zahraniční
firma, kterou zastupuje pražský advokát Josef Hlavička.
Žádná velká licitace se nekonala: do dražby byli přihlášeni tři účastníci, nabídku
však učinil pouze jeden z nich
a za objekt tak zaplatí vyvolávací cenu – 790 milionů korun.
Jedná se o největší dražbu
státní nemovitosti v Praze

„Jedná se o rekordní
částku z prodeje
nemovitostí za celou
historii našeho úřadu.“
Kateřina Arajmu, ředitelka Úřadu pro
zastupování státu ve věcech
majetkových

od poloviny devadesátých let,
kdy ministerstvo obrany prodalo objekt bývalých kasáren
Jiřího z Poděbrad. Shodou
okolností také na náměstí Republiky; na místě bývalých
kasáren dnes stojí obchodní
centrum Palladium.
V objektu kláštera donedávna sídlil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetko-

vých. Instituce spadající pod
ministerstvo financí také objekt pro stát vydražila. A jeho
ředitelka Kateřina Arajmu považuje prodej za mimořádný
úspěch. „Jedná se o rekordní
částku z prodeje nemovitostí
za celou historii našeho úřadu,“ uvedla s tím, že prodejní
cena je desítky milionů nad
znaleckým posudkem.
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Dobrá zpráva
pro Pražany
Od včerejška nabízí pošta
možnost platit kartou. Zatím
se to týká jen tří pražských
pošt, do konce příštího roku
mají být terminály na 700 poštovních pobočkách z celkem
3200. Využít platební kartu už
nyní lze v Olšanské ulici v Praze 3, v nákupním centru Fénix
ve Vysočanech a v Kafkově
ulici v Praze 6. Za platbu kartou nebudou lidé platit žádný
zvláštní poplatek, veškeré náklady hradí Česká pošta.

Praha

Ve Slivenci vznikne
kompostárna
Za více než 11 milionů vznikne ve Slivenci kompostárna.
Projekt, na kterém se pracovalo od roku 2010, odsouhlasili pražští radní. Kompostárna
bude zpracovávat například
posekanou trávu z veřejných
prostranství metropole. Celkem půjde o osm tisíc tun ročně.

MLADÍ ŘEMESLNÍCI SE UTKALI V PRAZE

Číslo dne

13
Na tolik lidí připadá v Praze jeden pes. Těch je ve městě přes
94 tisíc. Nejvíce na 10 metrů se
jich vyskytuje v úsecích ulic
Plzeňská, Kruhová, Podle Náhonu a Klírova. Nejvíce psů je
pak hlášeno v Praze 4, a to
8 869, nejméně v Nedvězí, kde
jich je 47.

Počasí

V pražském Klementinu byla tento
den naměřena nejvyšší teplota
v roce 1956 (25,1 °C) a nejnižší
v roce 1939 (1,2 °C).

15229

UČŇOVSKÉ KLÁNÍ. Do stavební a zahradnické střední školy na pražském Jarově zavítalo včera 30 družstev složených z učňů studujících na truhláře a malíře-natěrače.
Na možné budoucí řemeslníky čekalo několik dovednostních úkolů, jejichž provedení pak posoudili lidé z oboru. Na vítěze čekaly trofeje Machři roku, ale i finanční odměny
v hodnotě 100 tisíc korun. Foto: Deník/Dimír Šťastný
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Praha měla problém s Opencard. Radí přejít na papírové kupony Za šest let se počet cizinců
Praha – Papírové kupony jsou umožnil vstup do systému, doporučuje magistrát cestují- me, že bez podpory bude k vý- v hlavním městě zdvojnásobil

od včera zase v kurzu. Od rána
do zhruba 14 hodin totiž nemohlo hlavní město vydávat
karty Opencard. Důvodem byla chyba v softwaru. Městu pomohl obnovit provoz vlastník
karty, firma eMoneyServices
(EMS).
„Operátor Opencard (městská firma – pozn. red.) nám

který jinak nemáme, a díky
tomu jsme mohli chybu napravit. Problém je sice pro
dnešek vyřešen, ale není vyloučeno, že se bude opakovat,“ uvedl mluvčí EMS Martin Opatrný.
Včera nefungovalo jen vydávání nových karet, stávající karty však fungovaly. I tak

cím, kterým vyprší po dnešku
platnost Opencard, aby přešli
na papírové kupony, dokud se
situace s EMS nevyřeší.
Společnost se totiž s Prahou
soudí už několik měsíců kvůli
údajným dluhům. Zodpovědnost za podobné výpadky, stejně jako v minulosti, včera
EMS odmítla. „Již rok říká-

padkům docházet,“ řekl Opatrný s tím, že soudní spory
s výpadkem nesouvisí.
Kartu si v minulosti pořídilo 1,2 milionu cestujících,
skutečných uživatelů je kolem 700 tisíc. Na papírové
kupony, které Praha znovu
zavedla na jaře, jezdí asi 200 tisíc lidí.
(ble,čtk)

Praha – Cizinců v české metropoli přibývá a některé městské části už se nyní stávají „ostrovy“ dané menšiny. V Praze
žilo v polovině letošního roku
kolem 170 tisíc cizinců, za posledních šest let jejich počet
vzrostl o sto procent. Vyplývá
to z analýzy dat, kterou zve-

řejnil projekt Česko v datech.
Jde o cizince, kteří mají nahlášený pobyt v Praze, která
má mezi ostatními kraji specifické postavení co do počtu
osob ze zahraničí. Žije zde totiž
více než třetina z celkových
460 tisíc cizinců evidovaných
v první polovině roku 2015. …2
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Nový cirkus v Borském parku
Cirque Aïtal vás pobaví od 24/9 do 1/10/2015
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Chudoba má v penzi
ženskou tvář

