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Poslední hodiny u moci? ANO
i ČSSD se dnes stávají opozicí
Podle všeho nebudou mít na zastupitelstvu s kým prohlasovat své návrhy. Ostatní strany se „proti nim spikly“

JAKUB KRUPKA

Praha – Hnutí ANO se může
na pražské radnici zanedlou-
ho ocitnout v opozici. Přestože
s poměrně velkým náskokem
vyhrálo komunální volby.

Včera to vůbec poprvé ve-
řejně připustil šéf hnutí An-
drej Babiš. Ovšem tuší to zřej-
mě už delší dobu. Oživení mrt-

vé koalice se sociálními de-
mokraty a Trojkoalicí se i přes
veškerou snahu nového praž-
ského předsedy ANO Martina
Stropnického nedaří. Ono
snažení se totiž shodou okol-
ností dostavilo příliš pozdě.

Trojkoalice už se téměř do-
mluvila na spolupráci s opo-
zičními TOP 09 a ODS. Přidat
se mají i Nezávislí Tomáše

Hudečka a v některých otáz-
kách, po dohodě, také Piráti.

Jako by se proti ANO na
magistrátu všichni spikli.
A ČSSD se poveze s ním.

Na plno se to projeví už na
dnešní schůzi zastupitelstva
hlavního města. Dá se před-
pokládat, že všechny klíčové
návrhy z dílny ANO a ČSSD
budou přehlasovány, nebo

alespoň pozměněny. Nejen
současnou opozicí, ale i hlasy
Trojkoalice. Jde například
o novelu vyhlášky regulující
hazard, nebo o změnu jedna-
cího řádu zastupitelstva.

Tím se z ANO a ČSSD fak-
ticky stane opozice, i když
radní včetně primátorky zů-
stanou ve svých funkcích až do
schválení rozpočtu. ...3

„Je otázka, jestli
v Praze vznikne nová
koalice, nebo půjde
ANOdo opozice, já
osobně bych se tomu
ani nebránil.“

Andrej Babiš, předseda hnutí ANO Těšnovský tunel je
do neděle uzavřen

Od včerejších deseti hodin ve-
čer do nedělní půlnoci probí-
há úplná uzavírka Těšnov-
ského tunelu, který spojuje
nábřeží Ludvíka Svobody na
Novém Městě s Rohanským
nábřežím v Karlíně. Důvody
jsou montáž nových techno-
logií a následné bezpečnostní
a požární zkoušky.

Dobrá zpráva

pro Pražany

Ve Valdštejnské jízdárně včera
začala výstava Bez hranic.
Umění v Krušnohoří mezi go-
tikou a renesancí, kterou po-
řádáNárodnígalerie.Potrvádo
13. března. Expozice představí
umělecké bohatství krušno-
horského regionu z období me-
zi lety 1250 a 1550. Návštěvníci
se tak mohou těšit například na
deskové a knižní malířství, so-
chařství, architektonické
skulptury či památky zlatnic-
tví a uměleckého řemesla.

Praha

Počasí

MLADÍ MALÍŘI A LAKÝRNÍCI POMĚŘILI SÍLY V SOUTĚŽI

SOUTĚŽESollertia Praha2015, které jsou určené pro žáky středních odborných škol vybraných oborů vzdělání s výučním listem, vyhlašujemagistrát hlavníhoměsta.
Mladí řemeslníci v nich předvádějí svoje umění v soutěžimezi sebou a také s vyzývatelem, kterým je odborník z praxe. V letošním ročníku probíhají soutěže v sedmi
oborech vzdělání – truhlář, kuchař – číšník,mechanik opravářmotorových vozidel, kadeřník, elektrikář, strojnímechanik amalíř – lakýrník. Včera takto poměřili síly
lakýrníci amalíři,mimo jiné i ze střední odborné školy stavební a zahradnické Jarov (na snímku), kteří na panelech předvedli čtyři speciálnímalířské techniky. Více
fotografií naleznete nawww.prazsky.denik.cz.Foto: Deník/ Dimír Šťastný

Číslo dne

202
Tolik památných stromů se na-
chází na území hlavního města.
O nich a o dalších 230 zajíma-
vých pražských stromech se zá-
jemci mohou dočíst v nové pub-
likaci Pozoruhodné stromy Pra-
hy Aleše Rubla, kterou s podpo-
rou magistrátu vydalo naklada-
telství Libri.

Místo pro život 2015: Nejlépe se žije v Praze
Praha – Hlavní město se sta-
lo vítězem letošního ročníku
průzkumu Místo pro život.
Šetření probíhá každoročně
a z dlouhodobého hlediska
sleduje a na základě průzku-
mů mezi obyvateli, statistic-
kých dat a názorů odborného
kolegia mapuje kvalitu života
obyvatel v regionech České
republiky.

Mezi důvody, proč letos

Praha v průzkumu uspěla,
patří bohatá infrastruktura,
nejnižší nezaměstnanost,
možnosti kulturního a spole-
čenského vyžití, nejvyšší
průměrná mzda, vysoká úro-
veň vzdělávání či aktivní ob-
čanská společnost. Naopak za
negativa se podle výzkumu dá
považovat míra znečištění
ovzduší, vyšší kriminalita
nebo počet zelených ploch,

kterých je v metropoli téměř
o 71 procent méně, než ve
zbytku země.

Na druhém místě průzku-
mu se letos umístil Králové-
hradecký kraj, získal nejlepší
hodnocení v oblastech zdra-
votní a sociální sféry a v kva-
litě pracovních podmínek.
Třetí příčku obsadil Plzeňský
kraj, který loni průzkum vy-
hrál. (psc)

Jedličkův ústav se dočká nového objektu
Praha – Vedení města vy-
bralo firmu, která zajistí pro-
jekční práce pro stavbu no-
vého hospodářského pavilo-
nu, spojeného s hudební ško-
lou v areálu Jedličkova ústa-
vu. Objekt se bude nacházet
v proluce mezi činžovními
domy a hřištěm TJ Vyšehrad
a měl by být bezbariérově
propojen se stávajícími bu-
dovami ústavu.

Nová budova by měla díky
velkému hudebnímu sálu pro
až sto padesát lidí otevřít
ústav široké veřejnosti.
„Multifunkční stavba by mě-
la výškově i objemově nava-
zovat na okolní zástavbu a ob-
sahovat nejen edukativní
prostory, ale rovněž sál urče-
ný na hudební představení,
odhlučněné místnosti vhod-
né k pořizování akustických

nahrávek a rovněž adminis-
trativní zázemí. Předpoklá-
daná hodnota realizace do-
stavby činí přibližně osmde-
sát milionů korun,“ uvedl ná-
městek primátorky Petr Do-
línek.

Stavba by podle zastupitel-
ky a bývalé radní pro oblast
školství a sociální politiky
Ireny Ropkové mohla začít
nejdříve v roce 2017. ...2

VpražskémKlementinu byla tento
den naměřena nejvyšší teplota
v roce 1960 (14,9 °C) a nejnižší
v roce 1849 (-15,5 °C).

Nejčastější
estetické zákroky
Kolik stojí a jak
dlouho vydrží

Malí prodejci
potravin krachují
Za osm let jich
skončila čtvrtina ...11

Výstava BAROKO V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH
v Západočeské galerii v Plzni / 28/10/2015 – 20/3/2016

ČERVENÁ 
JABLKA

 1 kg

Nabídka zboží platí do 29. 11. 2015 
nebo do vyprodání zásob.

Nabídka zboží platí do 29. 11. 2015 
nebo do vyprodání zásob.

OD ČTVRTKA
26. LISTOPADU

a zboží platí do 29 11 2015aa zboží platí do 29 11 2015

1790
29,902929,9900299 9900

-40%

ČTVRTEK  26. LISTOPADU 2015 - ČÍSLO 275 CENA 16 KČ

9 771802 056014

1 5 2 7 5


