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Potvrzeno. Místo vězení a vlaků domy
Pražské zastupitelstvo včera schválilo nový územní plán. Počítá se zrušením pankrácké věznice i několika nádraží. Vyrostou tam byty
PETR KUPEC

Praha/ Kilometry kolejí a
stovky míst ve vězeňských celách ustoupí obytným a administrativním
budovám.
Masarykovo nádraží, žižkovské nákladové nádraží, jižní
část nádraží Smíchov nebo

věznice na Pankráci přestanou sloužit dnešnímu účelu.
Na jejich místě vyrostou nová
městská centra.
Společně s dalšími čtyřmi
desítkami změn územního
plánu tyto novinky včera posvětilo městské zastupitelstvo.

„Velká část těchto území je
nevyužitá, chceme, aby na jejich místě nevyrostly jen kancelářské budovy, ale aby se
staly plnohodnotným městským centrem s byty, obchody i zelení,“ prohlásil radní
pro územní rozvoj Martin
Langmajer (ODS).

Většina zastupitelů zvedla
ruku pro tyto změny i přes
námitky části kolegů. Některým vadila zejména ukvapenost, se kterou radnice změny
schválila. Zatímco řada změn
má sloužit stavbě městského
okruhu či nových úseků veřejné dopravy, zmíněné změ-

ny přinášejí výhradně možnosti developerské zástavby.

Občanů se nezeptali
„Zpracování návrhů nového
využití nádraží se mělo uskutečnit na základě urbanistické
studie a diskuse s občany a

místními zastupitelstvy,“ řekla členka výboru územního
rozvoje Zuzana Drhová (SZ).
„Za dva roky, co se účastním
zasedání výboru, získávám
dojem, že město ovládají developeři,“ vyslovila podezření,
že magistrát při rozhodování
podléhá tlakům investorů. ...2

MILOVNÍCI HMYZU VZKÁZALI Z KLÁROVA INDII: PUSŤTE DRUHÉHO VĚDCE

DEMONSTRACE. V Praze na Klárově se včera vpodvečer uskutečnila demonstrace entomologů spojená s peticí za zproštění obvinění českého entomologa Emila Kučery. Ten byl v indickém Dárdžilingu obžalován z toho, že spolu s entomologem Petrem Šváchou sbírali bez povolení hmyz v národním parku Singhalia. Byl odsouzen na tři roky vězení nepodmíněně, zatímco Šváchu soud osvobodil.Zástupci České společnosti entomologické předali petiční archyna indickém velvyslanectví v Praze. Foto: Deník/Vít Šimánek

Epidemie: žloutenkou onemocnělo už 367 lidí
Praha/ Českou republiku zasáhla největší epidemie žloutenky za posledních devět let.
Do konce minulého týdne
onemocnělo 367 lidí a každý
den přibývají další. Epidemiologové však varují před zbytečným strachem.

„V tuto roční dobu je to
běžné,“ komentovala situaci
epidemioložka Jitka Částková.
Infekce se začala šířit do
okolí z Prahy, hygienici tu
evidovali již na začátku
prázdnin zvýšený výskyt infekce v komunitě drogově závislých u stanice metra An-

děl. „Narkomani se během
dne pohybují po městě, proto
se nákaza rychle rozšířila i do
dalších částí města,“ řekla
pražská hygienička Zdena
Jágrová. Podle zatím neoficiálních čísel počet nakažených
v Praze přesáhl už tři sta lidí.
Od konce srpna očkuje hygienická stanice drogově zá-

vislé a bezdomovce na pražském hlavním nádraží a v ulicích Karolíny Světlé, Spálená
a Osadní.
„V těchto rizikových skupinách jsme provedli preventivní vakcinaci už u 1281
osob,“ doplnila Jágrová. Očkování hradí ministerstvo
zdravotnictví.

Podle Petra Jaroše z firmy
ISS, která má úklid budovy
hlavního nádraží na starosti,
se nově do vody kvůli žloutence dává roztok Sava.
Infekce zavinila i včerejší
svolání krizového štábu Středočeského kraje. Ten rozhodl
o plošném očkování všech žáků prvních tříd.
...9
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Na přechodech letos
zemřelo už 127 lidí

Postižené děti mají
dostat jen tři tisíce

Brown je nejhorší
poválečný premiér

Rektoři varují před
snížením kvality škol

V Poháru UEFA čeští
střelci selhali

Praha/ Oproti minulému
roku zemřelo za prvních letošních osm měsíců na našich
vozovkách o 64 méně lidí.
Celkem jich zahynulo už 652.
Počet těžce zraněných při dopravních nehodách je dokonce nejnižší od roku 1990. Vyplývá to z aktuální statistiky
Ředitelství silnic a dálnic. Pozitivní trend se ale netýká
chodců, těch letos při nehodách zemřelo 127.
...12

Praha/ Senátoři snížili rodičovský příspěvek, který měly
pobírat rodiny s handicapovanými a těžce nemocnými
dětmi ve věku od sedmi do
patnácti let. Sněmovnou prošel návrh, aby rodiče dostávali 7600 korun měsíčně. Senátoři ale navrhli 3000 korun.
Podle zástupců postižených
lidí to ale rodinám nepomůže.
O návrhu budou znovu rozhodovat poslanci.
...10

Londýn/ Britský premiér
Gordon Brown je nejméně
populárním
ministerským
předsedou od dob Nevilla
Chamberlaina za druhé světové války. A labouristé, jejichž je šéfem, ho viní z tragického poklesu preferencí
své strany, které nyní činí 28
procent oproti 52 procentům
konzervativců. Británii nejspíš čeká blízký boj o premiérské křeslo.
...13

Praha/ Rozpočet, s nímž státní pokladna počítá pro veřejné vysoké školy na příští rok,
je pro ně téměř likvidační.
Zvyšuje se totiž počet studentů, ale prostředky na jejich
výuku klesají. Za poslední
dva roky o 6241 korun na jednoho posluchače. Předsednictvo Rady vysokých škol to
včera označilo za přímý útok
na kvalitu českého terciárního vzdělání.
...10

Praha/ Ani jednomu z českých zástupců v 1. kole Poháru UEFA se nepodařilo zvítězit. Nejnadějnější výsledek
uhrála v Záhřebu pražská
Sparta, která remizovala
s místním Dinamem 0:0. Stejně dopadl i duel mezi Slavií a
rumunským Vasluiem. Domácí však chtěli vyhrát. Nejhorší vyhlídky má ostravský
Baník, který doma podlehl
Spartaku Moskva 0:1. ...17–19
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