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RADKIN HONZÁK
psychiatr

Praha nebývala místem pravo-
úhle naskládaných kamenů, 
byly zde plácky s možností 
dětských aktivit. Kde mají dnes 
děti přirozené prostředí, v němž děti přirozené prostředí, v němž 
se bez zásahu dospělých učí 
společenskému životu? 

TOMÁŠ SEDLÁČEK
ekonom

Je těžko pochopitelné, proč se 
správci města nestarají o jako-
by nikým nevlastněné, od ko-
munismu chátrající, očividně 
po desetiletí neobydlené krásné po desetiletí neobydlené krásné 
budovy v centru města. 

JOSEF PLESKOT
architekt 

Praha není město provázané 
a jednotné. Neprojevuje se jako 
propojený organismus originál-
ních částí. Čím dál zřetelněji 
vítězí dílčí zájmy (politika) jejích vítězí dílčí zájmy (politika) jejích 
čtvrtí na úkor celku. 

PAVLA JAZAIRIOVÁ
reportérka 

Ráda bych, aby Praha za 20, 
50 let zůstala v celku, ale čistá, 
opatrovaná, obklopená příjem-
nými novými čtvrtěmi, jak to 
můžeme pozomůžeme pozorovat rovat v mnoha v mnoha 
podobných západoevropských 
městech. 

JIŘÍ SÁDLO
biolog

Lesů má Praha až dost, zvlášť 
těch špatných. Ale co potřebu-
je, je víc luk a stepních trávníků. 
Ne že by louky ubyly, ony prostě 
dávnou nejsou. Místy se z nich 
staly nepřírodní, stále sečené 
trávníky. 

RADEK ŠPICAR
ekonom

Praha musí také umět zpro-
středkovat diskusi, třeba mezi 
podniky a školami. Každá 
vyspělá ekonomika na téhle 
spolupráci stojí, u nás se to ale 
vůbec nedaří. Praha by v tom vůbec nedaří. Praha by v tom 
mohla pomoci. 

DALIBOR VESELÝ
architekt a historik 

Tvořivost spočívá v navázání 
kontinuity mezi novou zástav-
bou, která může být i značně 
radikální, a tím, co už bylo 
postaveno. Kontinuity, která ne-
vede ke konfl iktům, ale ke zlep- iktům, ale ke zlep-vede ke konfl iktům, ale ke zlep-vede ke konfl
šení městského života. 

PAUL VINCENT KOCH
irský manažer, 
vedl stavbu Tančícího domu

Pokud je investorem někdo, 
jehož hlavním zájmem je krát-
kodobý zisk z prodeje projektu, 
a ne dlouhodobý rozvoj budovy, 
pak je šance, že vznikne něco 
hodnotného, velmi malá. 

Lampy budou
svítit bíle,
město jich sedm
set vymění
PAVEL KOPECKÝ

Praha – Jednou z největších
investic domajetku patřící-
mu hlavnímuměstu bude v
tomto roce výměna prvků
veřejného osvětlení. Některé
kandelábry lamp jsou totiž
ve špatném technickém sta-
vu. „Veřejné osvětlení má za
posledních 30 let vnitřní
dluh. Investiční deficit je
30 až 50milionů korun,“ řekl
včera Jan Chabr (Spojené síly
pro Prahu).
„Počet lamp, které semají

obnovovat, má letos být
okolo 700, jedná se o různé
lokality napříč Prahou.
Konkrétní harmonogram
zatím není znám,“ prozradil
Pražskému deníkuMartin
Drozd, mluvčí společnosti
Technologie hlavníhoměsta
Prahy.
Kromě obnovy některých

celých stožárů budou vymě-
něny i vnitřky stávajících
lamp za ledková světla. Ta
mají totiž výrazně nižší spo-
třebu, proti rtuťové nebo
halogenové výbojce činí
úspora až polovinu energie.
Jejich světlo je také pro ven-
kovní svícení příjemnější.
Zatímco klasické pouliční
lampy svítí žlutě až oranžově,
LED svítidla vydávají spíše
denní bílou barvu.
„Ledka není dobrá například
na čtení pro lidské oko nebo
když chcete usínat, hodí se
ale na osvětlení silnic a tu-
nelů,“ vysvětlil Chabr.
Letosměsto začne s ob-

měnou hlavně u velkých
čtyřproudých komunikací,
jako je například ulice
5. května.
pokračování na str. 3
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S PÍSNIČKOU NA RTECH

MAGAZÍN
ZDRAVÍ
Pozor na
šmejdy

uvnitř

UDÁLOSTI
Nebezpečný virus už
nakazil více lidí než
SARS. A přibývá jich
strana 6

ČESKO

Děti nebudou
smět večer do
barů, navrhují
nově poslanci
strana 4

TÉMA

Tříkrálová
sbírka vynesla
již 128milionů
korun
strany 2 a 8

KRÁLOVSKÝ SÝR
1 kg = 159,60 Kč
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Magistrát hl. m. Prahy 
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

technik / technička v odboru dopravněsprávních 
činností Magistrátu hlavního města Prahy.
Úplné znění Oznámení o výběrovém řízení s podrobnými požadavky a termínem pro podání 
přihlášek naleznete do 5. 2. 2020 na www.praha.eu v rubrice Volná místa a kariéra na MHMP.

Nabízíme:
• osobní příplatek po zkušební době 
• 5 týdnů dovolené 
• 3 dny indispozičního volna 
• systém Cafeteria
• příspěvek na stravování formou 

elektronické stravenkové karty 

• příspěvek na roční jízdné na městskou hromadnou 
dopravu (Lítačka)

• dětskou skupinu pro předškolní děti zaměstnanců 
• další vzdělávání 
• příspěvek na penzijní připojištění, kulturní a sportovní 

vyžití a řadu dalších zajímavých benefitů.
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Osobnosti hledaly odpověď na
otázku, jak rozvíjetmetropoli
DENISA HOLAJOVÁ

N
ová kniha Ke
stolu!, kterou
editorsky
uspořádala
architektka

Pavla Melková, má hlavně
inspirovat. U pomyslného
stolu zasedli architekti, his-
torik, ekonom, lékař, filozof,
přírodovědec, novinářka a
cestovatelka, výtvarník i de-
veloper. Už spektrum oborů
ukazuje, kdo všechno podo-
bu Prahy ovlivňuje.
„Když jako specialisté na

tvorbuměsta pracujeme na
plánovacích či územních do-
kumentech, často na konci
zjistíme, že se námmyšlenky
zamotaly do nesrozumitel-
ných a dlouhých útvarů a
jasnost konkrétních témat se
ztratila. Když naopak sedíme
s přáteli, kolegy či neznámý-
mi lidmi obyčejně u stolu a
přijde řeč naměsto, archi-
tekturu a svět okolo, dokáže
většina přirozeně pojmeno-
vat témata, která nám leží na
srdci,“ ozřejmujeMelková
název knihy.

KDE JSOUMÍSTA
SETKÁVÁNÍ?

JSOU
SETKÁVÁNÍ?

JSOU

Psychiatr Radkin Honzák si
podle očekávání všímá vlivu
města na psychiku lidí. Va-
ruje před přehnanou „uži-
tečností míst“ a odkazuje na
dřívější přirozenámísta se-
tkávání: „Kde jsou? Na soci-
álních elektronických sítích
namísto těch přirozených.
Lidé stojící od sebe pár desí-
tekmetrů si posílají SMS
nebo telefonují. Síť míst, kde
bylomožné si pokecat, pře-

kryla síť elektronické ko-
munikace, slabší než ve
čtvrté cenové skupině.“

MLADÍ SE STĚHUJÍ DO
STŘEDNÍCH

STĚHUJÍ
STŘEDNÍCH

STĚHUJÍ
ČECH

STĚHUJÍ
ČECH

STĚHUJÍ

Sociolog Ivan Gabal glo-
suje pohyb obyvatel
z regionů do Pra-
hy, ale také od-
liv mladších
lidí ze střed-
ních vrstev za
bydlením
mimo stále
nákladnější
metropoli.
„Zatím se imi-

grace a sociální na-
pětí řešilo přeléváním
obyvatel Prahy do středních
Čech,
obyvatel
Čech,
obyvatel

dnes už i dále, což je
těžko udržitelný vývoj jak
sociálně, tak urbanisticky,
s vážným dopadem na soci-

ální poměry i kvalitu života
Pražanů,“ varuje Gabal.
Nejen architekt Josef

Pleskot upozorňuje, že
zejména ve druhé polovině
20. století převládly ve vý-

voji Prahy stagnace,
neschopnost do-
hodnout se a ví-
tězství dílčích
zájmů.
Podle eko-

noma Radka
Špicaraměsto
málo komu-
nikuje s in-
vestory, vědci
či školami.
Teoretička ar-

chitektury Jana Tichá
položila otázku, proč si sou-
časné pražské architektury
skoro nikdo v zahraničí ne-
všímá? Proč jezdí lidé do
Prahy za starou architektu-

rou, ale ne za novou?
Na to navázal jediný cizi-

nec u pomyslného stolu,
Holanďan s českými kořeny
Paul Vincent Koch. Jako lo-
kální šéf nizozemské realitní
divize skupiny ING řídil
v Praze výstavbu dvou dnes
už ikonických budov – Tan-
čícího domu a Zlatého An-
děla na Smíchově. Proč si
investoři v Čechách často
vybírají sotva průměrné ar-
chitekty?

CHYBÍ OSOBNOSTI
S VYTŘÍBENÝMVKUSEM
„Umovitých jednotlivců a
jejich seskupení, jak se za-
tím zdá, neexistují osob-
nosti, kterémají při volbě
architektů vytříbený vkus a
občas to skrývají za volbou
odchylujících semeziná-
rodních hvězd,“ míní Koch.

„Když
sedíme s přáteli,

kolegy či neznámými
lidmi obyčejně u stolu
a přijde řeč naměsto,
dokáže většina přiroze-
ně pojmenovat téma-
ta, která nám leží

na srdci.“

Foto: Deník/Martin Divíšek

Krátce z metropole

Staroměstská
radnice turisty
přitahuje
Staré Město – 695 tisíc pla-
tících návštěvníků loni za-
vítalo na Staroměstskou
radnici – nejvíc od sjedno-
cení vstupného v roce 2017.
Největší zájem o prohlídky
byl tradičně v prosinci, kdy
přišlo necelých 78 tisíc lidí.
Nejslabší byl naopak se
40 tisíci návštěvníky měsíc
únor. V období Vánoc byli
nejčastějšími hosty radnice
občané Itálie, USA, Francie,
České republiky a Německa.
(jp)

Praha 3
privatizuje byty
Žižkov – Praha 3 schválila
prodej téměř stovky bytů ve
zrekonstruovaných panelo-
vých domech v Roháčově
ulici za více než 240milionů
korun oprávněným nájem-
níkům. O dlouho připravo-
vané privatizaci rozhodli
tento týden zastupitelé. Byt
noví majitelé nesmějí prodat
pouze po dobu šesti let.
Oproti ceně znaleckého po-
sudku zaplatí nájemníci o
čtvrtinuméně. Prodej musí
ještě schválit zastupitelé
hlavníhoměsta. (čtk)

Návrh chce víc
zapojit experty
Praha – Návrhy s cílem
efektivnějšího projednání
stavebních záměrů připravil
náměstek primátora Petr
Hlaváček společně s předse-
dou České

společně
České

společně
komory architektů

Janem Kaslem a předsedou
České
Janem
České
Janem

komory autorizova-
ných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě Pavlem
Křečkem. Doporučení adre-
sovaná stavebním úřadům
mají zajistit odborné projed-
nání projektové dokumenta-
ce a zároveň do povolovacího
procesu více zapojit autori-
zované osoby. (jp)

Zachránili
rekordní počet
zvířat
Praha – Záchranná stanice
hlavního města přijala v
loňském roce 5368 živočichů
138 různých druhů, což je
nejvíce v její historii. Zoo-
technici tak ošetřili o 656 ži-
vočichů více než v roce 2018.
Dvě třetiny zraněných tvo-
řili ptáci a zhruba třetina
připadla savcům. Nejpočet-
nější skupinou byli ti, kteří
si zranění způsobili sami
kvůli nárazům do překážek,
jako jsou skleněné plochy
nebo trolejové vedení. (pk)

Lampy budou svítit bíle, město jich 700 vymění
dokončení ze str. 1

Vmálo frekventovaných
parcích pak bude osvícení a
jeho intenzitu řídit senzor.
Plán na omezení světelného
smogumagistrát plánuje již
od loňského roku.
„Máme spuštěný projekt

biodynamického osvětlení,
což znamená, že se tam bude
zkoušet ztlumování a zin-
tenzivňování světla v par-
cích. Jednak kvůli světelné-
mu smogu a kvůli úspoře ce-
ny energie za svícení,“ dodal

radní Chabr. Podle něj by
městomohlo díky senzoric-
kému osvětlení při součas-
ných cenách ušetřit 20 až 30
milionů korun ročně.

ÚSPORA JE PŘÍMO
ÚMĚRNÁ

JE
ÚMĚRNÁ

JE
POHYBU

„Ročně dáváme za nákup
energie do svícení 80milio-
nů korun. Úspora je přímo
úměrná pohybu. Když se
90 procent noci nic neděje,
ušetříte 90 procent. Ze 130
tisíc lamp, dávalo by to smysl
u čtvrtiny,“ řekl Chabr.

Nevhodné veřejné osvět-
lení způsobující světelný
smog způsobuje i ekonomic-
ké ztráty. Podle údajů od-
borného portálu Svetelne-
znecisteni.cz se při produkci
světelného smogu v Evropě
zbůhdarma spotřebuje více
než 15 procent celkové spo-
třeby elektřiny určené na
veřejné osvětlení. Roční ná-
klady na nevyužité světlo v
Evropě jsou odhadovány na
5,2miliardy eur.
„Použitím nových LED

světel může obec ušetřit 50

až 60 procent elektrické
energie. Připočítáme-li nižší
náklady na údržbu, může se
úspora zvednout dokonce až
na 80 procent,“ vysvětlil
energetik Jaromír Uhde ze
společnosti E.ON.
Správu a údržbu osvětlení

město předalo bez otevřené-
ho výběrového řízení 1. ledna
2017městské společnos-
ti Trade Centre Praha,
od 1. dubna 2018 pak kande-
lábry s lampami spravuje
městská společnost Techno-
logie hlavníhoměsta Prahy.
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KUŘE BEZ 
DROBŮ 
A 2 KUŘECÍ 
ČTVRTKY
chlazené, balené

ČERSTVÁ SMETANA 
KE ŠLEHÁNÍ
min. 30 % tuku,
100 g = 7,45 Kč

ACTIVE 
OCHUCENÝ

jogurt s bifidokulturou, 
ovocný / slazený / 

s cereáliemi,
100 g = 4,37 Kč

SE SNÍŽENÝM
OBSAHEM 

CUKRU

ČERSTVÁ ŠŤÁVA
Z POMERANČŮ
přímo lisovaná, 
s dužninou

SUPER CENA!
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cena za 1 kg

PLATÍ DO 5. 2. 2020
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EIDAM
bloček, 30 % t. v s.,

1 kg = 111,60 Kč

Nabídka zboží platí do 2. 2. 2020 nebo do vyprodání zásob.
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