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V Praze 11 se po zuřivé diskusi rozpadla koalice
HPP 11, ANO a TOP 09. Kdo ji nahradí?
Odvoláním místostarosty Ladislava Kosa se v podstatě
zhroutila koalice na radnici Prahy 11. Ladislav Kos kandidoval za
Hnutí pro Prahu 11, které získalo ve volbách první místo.
Oskar Kuptík

Jižní Město – Po několika
peripetiích nyní vládla koalice
HPP 11, ANO a TOP 09, ale
zostřující se rozpory a také
vstupy opozičních zastupitelů nakonec dovedly nynější

voláním Kosa nahrávají ANO
a TOP 09 především bývalému
vedení Prahy 11 v čele s exstarostou Daliborem Mlejnským.
Důvody pro odvolání se
koalici k rozpadu. Odvolání
lišily, ale šlo především o spor,
inicioval opoziční zastupitel
které se vede na Praze 11 kvůli
Petr Sýkora, kterého podpořila sportovním klubům a dotacím
opozice, ale také zastupitelé
pro ně a také kvůli vlivu růzANO a TOP 09. Zástupci HPP 11 ných developerů na jednotlivá
v debatě, která byla chvílemi
politická uskupení. V zákuoboustranně ostrá, až nekolisí se také hovořilo o tom, že
rektní, konstatovali, že odLadislav Kos chce kandidovat

Slídilky odhalily
průšvih v Hrnčířích

Skauti na sněhu
Umíte si představit spát ve sněhu,
mrazu a větru venku ve spacáku?
Třeba na hřebenech Krkonoš? Skauti
a skautky z Braníka ano. V březnu
vyrazili na každoroční akci pro starší
děti. Díky dlouholetým zkušenostem, tréninku a dobré výstroji pro
ně zima není problém. I samy děti
po absolvování přiznávají, že akce
sice byla fyzicky náročná, ale určitě
ne nad jejich síly. Tentokrát skauti
a skautky navštívili centrální Krkonoše a oproti jiným rokům, kdy se
spí ve stanech nebo i bez nich, letos
přespávali v dřevěných budkách.
A protože nebylo příliš sněhu,
vyrazili letos místo na sněžnicích na
běžkách. Foto Skauti Braník

Část ulice
Československého
exilu v rekonstrukci
Modřany – Technická správa
komunikací hl. m. Prahy
(TSK) rekonstruuje část
ulice Československého
exilu. Jedná se o další etapu
souvislé údržby komunikace, která začíná 50 metrů od
křižovatky s ulicí Generála
Šišky a vede k východnímu
vjezdu do ulice Petržílova
v Praze 12. Celková délka
opravy je 1,3 km a potrvá
do 2. května 2016. Upravuje
se povrch u autobusových
zastávek.
Uzavírka je rozdělena do
pěti fází. Fáze 1–3: uzavírka vždy po jednom jízdním
pruhu v úseku od zastávky
autobusu Písková až po ul.
Na Hupech. Fáze 4–5: jednosměrný provoz směrem
z centra. Objízdná trasa pro
osobní vozidla povede ulicí
Hornocholupická. Autobus
bude veden po ulici Pertoldova. (tík)
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do Senátu a vadí některým
kandidátům do Senátu obou
koaličních stran. V Praze 11
byly i pokusy odvolat starostu Jiřího Štylera (HPP 11)
kvůli jeho pokusu vytrhnout
Prahu 11 z vlivu města, přesněji
Prahy 4. Nyní se hovoří o tom,
že by mohl být starostou opět
Petr Jírava za ANO. Jak se
celá situace skutečně vyvine,
sledujte www.nasepraha4.cz
a fcb Naše Praha 4.

Hrnčíře – Hrubé porušení povinností při nakládání a spravování majetku Obce baráčníků
(OB) Hrnčíře, takový je závěr
slídilek (kontrolek) a berní
(pokladní) z II. župy Jiřího z Poděbrad na pravém břehu Vltavy
Praha. Podle zprávy, kterou má
Naše Praha 4 k dispozici, kontrola potvrdila neprůkaznost
vedení účetních dokladů v obci,
jejich dodatečné úpravy, používání neevidovaných peněžních
prostředků, chybějící základní
dokumenty jako je berní kniha,
vystřižené listy v berní knize
a dodatečné úpravy zápisů
v berních knihách. (md)

Oheň v Komořanech lidi neohrozil
Komořany – V průmyslovém
areálu v Komořanské ulici
došlo 17. března k výbuchu
a následnému požáru v jednom z objektů. „Naši chemici
ze stanice Petřiny nenaměřili
v ovzduší žádné škodliviny,
které by ohrožovaly zdraví
zasahujících hasičů nebo lidí
v okolí,“ uvedla mluvčí hasičů
Pavlína Adamcová. Oheň likvi-

Foto: Hasiči Praha

dovalo sedm jednotek profesionálních hasičů a pomáhal i sbor
dobrovolných hasičů z Cholupic. Hasební voda a pěna, která
byla k lividaci požáru použitá,
odtékala do speciálního kanálu
v areálu a potom rovnou do
čističky. Předběžná škoda se
odhaduje na dva miliony korun. Příčinu výbuchu a požáru
hasiči zatím vyšetřují. (tík)

Dědicové Na Jezerce vás rozesmějí
Tyršův vrch – Černá komedie Dědicové, které
se ujalo Divadlo Na Jezerce, je nejnovějším kusem v repertoáru divadla. Premiéru měla před
necelými dvěma týdny. Autorem je současný
francouzský dramatik Alain Krief a režie se
ujal Juraj Herz.
Vedle Miroslava Etzlera v hlavní roli se představí Tereza Němcová, Kristýna Hrušínská,
Martin Sitta, Martina Hudečkvá, Denisa Pfauserová, Andrea Vaňková a Tereza Němcová.
Další novinkou Divadla Na Jezerce je Shylock
v režii Radka Balaše s Milanem Kňažkem v tiDědicové na snímku Ivana Kahuna.
tulní roli, premiéra 28. dubna. (tík)

