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Letní Letná bude! Ale „light“

Slavia je krok
od titulu. Slavit
může už dnes

Ještě nedávno to vypadalo,
že se letošní 17. ročník
Letní Letné neuskuteční.
Díky postupnému uvolňování opatření proti koronaviru se ale organizátoři rozhodli festival přeci
jen uspořádat.

Foto: ČTK

KAROLÍNA MARVÁNKOVÁ

VOJTĚCH ŽIŽKA

blíbená přehlídka nového
cirkusu proběhne ve zkrácené
verzi. K navštívení bude od 18. do 25. srpna
v Letenských sadech.
„Nejdříve to vypadalo, že
až do října nebudou žádné
kulturní akce, dokonce jsme
pak i my oznámili, že budeme nuceni Letní Letnou
přesunout na příští rok,“
připomněl Jiří Turek, ředitel
festivalu.
Jak se situace uvolňovala
a opatření se měnila, zjistili
organizátoři, že by Letná
v nějaké odlehčené verzi
uspořádat šla. „Vrhli jsme se
do toho a udělali jsme light
verzi. Neznamená to, že bude
program nějak chudší. Jen
bude kratší,“ vysvětlil.
pokračování na str. 2

Praha – Místo? Stadion
v Edenu. Čas? Dnes od 20
hodin. O co se hraje? O mistrovský titul. Ano, fotbalisté
Slavie si už dnes večer mohou v případě domácího vítězství nad Plzní zajistit pohár pro vítěze FORTUNA:LIGY. Červenobílí sahají po
20. titulu v klubové historii.
„Poslední zápasy, kdy jste
krůček od velkého snu, jsou
nejtěžší. Vždy přichází lehká
nervozita a je to dobře, protože kdybyste ji necítili,
znamenalo by to, že vám na
tom moc nezáleží,“ říká slávistický obránce Vladimír
Coufal.
Plzeň je jediný sok, který
ještě může Slavii dostihnout. Západočeši potřebují
nutně vyhrát a do karet by
jim pak musely hrát i další
výsledky.
více na str. 16
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Foto: Cirk La Putika/J. Šeda

Povinný příspěvek na občanskou
vybavenost? Stavebníci jsou proti
DENISA HOLAJOVÁ

P

latit do společného fondu, anebo
se domlouvat
s městskými
částmi? Řeč je
o příspěvcích na občanskou
vybavenost v okolí nových
bytových projektů. Většina
developerů dává přednost
dohodám pro konkrétní lokality, jak ukázal průzkum
společnosti CEEC Research.
Se založením Celopražského fondu veřejných investic
by zcela souhlasila jen necelá
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POUZE ZČÁSTI
Pramen: CEEC Research

čtvrtina firem, naopak proti
se vyslovila třetina. Největší
část developerů se přiklání
ke vzniku fondu, ale je proti
povinnosti do něj přispívat
podle předem daného klíče.
Devět z deseti developerů
uvedlo, že by odvody navýšily cenu nemovitostí.
Některé městské části, jako
Praha 7 a Praha 12, už při jednáních s developery o novém
projektu o příspěvek žádají.
Třeba Praha 7 si počítá 500
korun za čtvereční metr. Příspěvek ale není vynutitelný.
pokračování na straně 2

Praha chce zdražit
návštěvnické parkování
Praha – Hlavní město bude
moci v budoucnu zdražit
parkování v zónách placeného stání, například pro návštěvníky nebo řidiče s velkými vozy. Vyplývá to ze
schválené koncepce rozvoje
systému placených zón.
Ceny pro návštěvnické
parkování by nově měly reflektovat vytíženost dané lokality. Na ulicích má podle
koncepce být vždy 15 procent
volných míst, čemuž má
v centru napomoci zdražení.
Vyšší parkovné pro návštěvníky by také mělo podpořit využívání podzemních
parkovišť místo stání na ulici.

Více by měli za parkování
zaplatit i majitelé velkých a
emisně škodlivějších vozidel.
„Samozřejmě očekáváme
dotazy ohledně případných
změn ceny rezidentního parkování,“ prohlásil náměstek
pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě). „To je
otázka jednání s městskými
částmi, protože systém musí
být jednotný a jeho části do
sebe musí zapadat,“ dodal.
Dokument také navrhuje,
aby zisky ze zón šly do speciálního fondu, který bude
využíván pouze pro další dopravní opatření, například
výstavbu P+R parkovišť. (js)
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Rodí se Bible pro
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Oprava
Průmyslového paláce
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Letní Letná bude! Ale „light“

Tipy
deníku

dokončení ze strany 1
Festival oproti normálním
dvěma týdnům poběží jen
osm dní a z původních čtyř
zahraničních souborů vystoupí jen dva.
„Abychom udrželi limity,
které jsou pořád v plánu, bude open air aréna oplocená
a bude se vybírat vstupné,“
prozradil Turek. „Samozřejmě ale budou i nějaká open
air představení, která budou
standardně zadarmo,“ dodal.

Země věčného ohně a hořící vody
24. 6., 18.30–21.30

částí této cestovatelské
přednášky bude hudební
a taneční vystoupení.
Kde?
Klub cestovatelů
Masarykovo nábřeží 22,
Praha 1

Blanka Matragi : Timeless
Až do 31. 12., 10.00–19.00

Výstava představuje obměněnou expozici mapující více jak pětatřicetiletou kariéru módní návrhářky a designérky
Blanky Matragi. Na vý-

stavě najdete také její
nejnovější kolekci Elements.
Kde?
Obecní dům
Náměstí republiky 5,
Praha 1

Astrologická vycházka
24. 6., 19.00–22.00

Pravidelná
vycházka nového cyklu
Pražského
zvěrokruhu. Budete se
pohybovat v oblasti starých Střešovic, na Kocourkách a projdete si

zákoutí s malebnými
domky z 19. století, které
skvěle ladí s astrologickým znamením Raka.
Kde?
Sraz na zastávce MHD
Baterie, Praha 6

Venkovní jóga pro seniory
24. 6., 14.30–15.30

Pro všechny
seniory, kteří
mají rádi cvičení v přírodě,
chtějí se protáhnout
a potkat se s novými lidmi, jsou připraveny pravidelné lekce jógy pod

vedením instruktorky
Diany Bouni. Cvičení je
zdarma.
Kde?
BB Centrum
Náměstí Brumlovka,
Praha 4

Více zpráv na prazsky.denik.cz

Ázerbájdžán je
krajinou věčného ohně,
hořící vody,
ropných lázní, nádherných kavkazských hor,
jezer, vodopádů a přírodních unikátů. Sou-

ZE VŠECH STRAN
Přehlídku zahájí španělský
soubor Voalá s inscenací Voalá Station. „Celé představení
bude na jeřábu a bude vidět
ze všech stran,“ popisuje ho
Turek. Druhé zahraniční vystoupení nabídne Galapiat
Cirque z Francie, který se na
Letní Letnou vrací po osmi
letech. „Představení se jmenuje Osel a mrkev. Diváci
budou mít možnost vidět
světovou premiéru,“ láká na
něj ředitel festivalu.
Dalším tahákem je nový
dokument Provazochodkyně
nad Prahou, který pojednává

o netradičním zahájení loňské show. Tehdy se umělkyně Tatiana-Mosio Bongonga
prošla bez jištění ve výšce
35 metrů nad Vltavou po
350 metrů dlouhém laně.
„Natočili jsme třicet hodin
materiálu, ze kterého je nakonec padesáti minutový
snímek. Premiéra filmu proběhne zdarma,“ popisuje
Ivana Pěkná Vrbíková, manažerka festivalu.
TUZEMSKÁ ŠPIČKA. Čeští Losers Cirque Company předvedou
kompilaci svých dosavadních představení. Foto: LL/F. Kortmann

KRATŠÍ. Místo dvou týdnů potrvá festival jen osm dní. Foto: LL/F. Kortmann

ZAPOJOVAT
SE MAJÍ I DIVÁCI
Z české scény se diváci mohou těšit mimo jiné na Cirk
La Putyka a Losers Cirque
Company. Obě skupiny chystají společnou improvizaci
pod názvem Be Together.
„Ve vystoupení budeme
zapojovat docela často diváky. I proto, že lidé nebudou
sedět v lavičkách nebo na lavicích,“ láká Petr Horníček
z Losers Cirque Company.
Ta předvede i kompilaci
všech svých sedmi představení. „Zajímavé bude, že to
bude celé pozpátku, takže se
dostaneme až k začátku,“
vysvětluje.

Developeři jsou proti povinným příspěvkům
dokončení ze strany 1
„Developer na základě plánovací smlouvy s obcí vyčlení část peněz na investice do
občanské vybavenosti. Výše
příspěvku či pomoci, například formou vybudování infrastruktury přímo developerem, je individuální a závisí na velikosti projektu, lokalitě nebo už vybudované
infrastruktuře,“ popisuje

preferovanou praxi Petr Beneš, ředitel firmy Geosan
Development.
Majiteli společnosti Trigema Marcelu Souralovi vadí
na modelu plateb do fondu
to, že není předem jasné, na
co konkrétně peníze půjdou.

BEZ GARANCÍ
Proti vzniku celopražského
fondu je ředitel developmentu ve skupině CTR Ján

Horváth: „Jednalo by se
o další formu daně, za jejíž
zaplacení stejně plátci nikdo
nic negarantuje, dokonce ani
dodržování zákonných lhůt.
Investoři už odvádí DPH
z kupní ceny bytu a korporátní daň ze zisku, to by mělo
efektivní veřejné správě
stačit.“
Podle Horvátha by měl stát
spíše přerozdělovat existující
daňové výnosy tak, aby zůstal

větší podíl v lokálním rozpočtu, kde výstavba vzniká.
Fond veřejných investic,
kam by přispívali všichni
developeři, naopak prosazuje
největší bytový developer
Central Group. Peníze by se
dělily napůl mezi městskou
část a magistrát. Městské
části by pak ale neměly blokovat přípravu projektů, třeba při napojování na veřejnou infrastrukturu.
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