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Inspirujte se a zajděte do parku

Aktuální počet nakažených
v Praze (ke včerejším 18.00)
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Z metropole

Praha – Magistrát si nechá vypracovat studii na
rozšíření Jižní spojky v úseku mezi křižovatkou
ulic 5. května a Vídeňská. Dokument ho vyjde na
bezmála 1,5 milionu korun. Vybraná společnost,
jíž je 4roads, kromě rozšíření Jižní spojky bude
rovněž řešit propojení připojovacích a odbočovacích pruhů, aby v každém směru byly tři jízdní
pruhy. Na vytvoření studie má podle smlouvy
devět měsíců od jejího zveřejnění. (čtk) Foto: ČTK

Ze sociálních sítí
Sluší se připomenout, dokdy pojede metro v příštích dnech:
Odjezdy posledních spojů
z konečných:
23. prosince: 23.10-23.15
24. prosince: 18.00-18.05
od 25. prosince: 22.30-22.35
@PIDoficialni
oficiální účet Pražské integrované dopravy
Tohle jsou Honza a David. Jen za
poslední týden otestovali na
2000 lidí. Jsme tu pro vás. Když
hoří, když nabouráte, když jste
v nouzi... i v této blbé koronavirové době.

Více zpráv na prazsky.denik.cz

Jižní spojka se dočká
rozšíření

@HasiciPraha
účet pražských hasičů

o parku. Tak se
jmenuje nový
portál o krajinářské architektuře. Kromě
ukázek zdařilých realizací
parků, zahrad, hřišť, náměstí
a dalších veřejných prostranství tu lze čerpat inspiraci třeba k rodinným procházkám nejen v Praze.
Internetový portál spravuje stejnojmenná nezisková organizace. Cílem je
rozšířit povědomí o krajinářské architektuře. Lokality, které jeho tvůrci vybírají,
jsou ukázkou toho nejlepšího, co vzniklo za uplynulých
20 let, a to včetně dosud
málo známých zákoutí.
„Ukazujeme, kam se vydat, jak mohou různá místa
vypadat, kdo jsou tvůrci
jednotlivých projektů a co
všechno se aktuálně chystá,“
říká Lada Veselá, jedna
z koordinátorek projektu.
Do půl roku by se měly na
portálu Doparku objevit až
stovky míst z celé republiky.
„Pro zařazení je rozhodující architektonická kvalita,
funkčnost a kvalita provedení, citlivost k místu i ke
krajině,“ vysvětluje Veselá.
Portál informuje také
o souvisejících akcích od
novinek přímo z oboru přes
výstavy, semináře o klimatických změnách či trvalé
udržitelnosti až třeba po
tipy na komunitní zahradničení.

Některé zdařilé krajinářské projekty
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PARKY:

3 Park u vršovického nádraží

6 Pikniková místa ve Stromovce

4 Dvůr bytového domu 4BLOK

7 Thomayerovy sady

5 Heroldovy sady

8 Louka u řeky

Místo: Praha 10 - Vršovice
Autor: Land05 a Steiner a Malíková

1 Park Waltrovka

Místo: Praha 7 - Za Elektrárnou
Autor: Land05

Místo: Barvitiova,
Praha 5-Jinonice
Autor: 2ka / TERRA FLORIDA

Místo: Praha 10, Vršovická 55
Autor: Štěpánka Šmídová

2 Revitalizace zahrad
Břevnovského kláštera
Místo: Praha 6 - Břevnov
Autor: Pavel Joba, Jan Hájek,
Jakub Havlas

Místo: Praha 10
Autor: Štěpánka Šmídová

Místo: Praha 8, U Českých loděnic
Autor: Land05 a Steiner
a Malíková

Místo: Praha 8, U Českých loděnic
Autor: Land05 a Steiner a Malíková

Seniorům zpříjemní svátky virtuální realita
Praha – Na pláži, v přírodě
nebo třeba v kraji svého dětství. I tak mohou trávit Vánoce senioři na Praze 10.
Unikátní zážitky jim nově
zprostředkovávají 3D brýle,
které je přenesou do virtuální reality.
Prostředek k odreagování
a zlepšení nálady, jenž má
blahodárný vliv na psychiku
lidí silně zasažených koronavirovou pandemií, získalo
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10
(CSOP). To je příspěvkovou
organizací městské části
a provozuje tři domovy pro

seniory. Dostalo ho darem
od společnosti Chemoprojekt
ze Strašnic.

DESET RŮZNÝCH
LOKALIT
„Efekt je nad očekávání dobrý. Naši klienti mohou pociťovat určitou míru sociální
izolace i za normálních podmínek. V současné tísnivé
situaci se navíc všechno ještě
násobí, zvlášť u seniorů
upoutaných na vozík nebo
lůžko. I ti však mají najednou
možnost cestovat,“ popisuje
Eva Lexová, pověřená řízením CSOP.

„Virtuální zážitky spolu
pak všichni čile rozebírají
a diskutují o tom, kam se vydat příště. Takže se nenásilně
rozvíjí komunikace, a v některých případech i zlepšuje
proces socializace,“ dodává
Lexová.
Techniku, jak si navolit
některou z deseti aplikací
virtuálních brýlí, buď zvládají
senioři sami, nebo jim pomohou zaměstnanci domovů.
„Také pracovníci si novou
aktivitu pochvalují. Na základě zlepšené nálady našich
klientů, i z vlastní zkušenosti,“ usmívá se Eva Lexová.

Klienti domovů si letos
procházejí velmi těžkým obdobím plným strachu
o vlastní zdraví a zdraví těch
nejbližších.
„Na Vánoce na ně navíc
tradičně doléhá stesk a smutek z odloučení. Na práci
s moderními technologiemi
jsme si v letošním roce museli zvyknout všichni. Děti
a rodiče fungují v rámci
distanční výuky a jsem moc
rád, že ani naši senioři nezůstávají stranou zájmu, a mohou si svátky takto zpestřit,“
říká radní MČ Praha 10 Michal Kočí. (zpp)

Zrušené kroužky i turnaje. Město nemá peníze na sport
PAVEL KOPECKÝ

Praha – V rámci škrtů
magistrátního rozpočtu dopadl nejhůře sport. Kroužky
a cvičení se tak mohou rodičům v příštím roce výrazně prodražit, nebo zaniknou.
Na podporu pražského
sportu půjde v příštím roce
téměř o sto milionů korun
méně než letos. „Nezbudou
peníze ani na to, aby děti
mohly chodit ve školních
hodinách do městských bazénů a dalších sportovišť,“
odhaduje člen Výboru pro
sport a volný čas a předseda
Českého badmintonového
svazu Petr Koukal.
Kromě dětských kroužků
to podle něj nejvíce odnesou

ŠKRTY O PĚTINU

veřejné akce jako například
turnaj ve florbale či badmintonové mistrovství republiky, které je naplánované na květen.
„Skončí ty akce, které mají
za úkol nalákat lidi ke sportu. Pro děti může jeden turnaj znamenat obrovskou
motivaci. Projeví se to na
dětech i na zdraví celé společnosti,“ soudí Koukal.

NIC SE NEVYBUDUJE
Škrty se týkají Celoměstských programů podpory
sportu a tělovýchovy na
roky 2015-2021. Navrhovaný
rozpočet ve výši 321 milionů korun je historicky nejnižší za celé podporované
období. „Rozpočet od roku
2015 počítal pokaždé s část-

Foto: Shutterstock

kou 100 milionů na investice do oprav, nových sportovišť a vybavení. Příští rok by
to měla být polovina. To
vytváří ohromný tlak na
rozhodování, kam ty peníze
nasměrovat a pokud to do-

padne tak, že se dá v uvozovkách každému alespoň
něco, tak se pořádného nevybuduje vůbec nic,“ vypočítává předseda Výboru pro
sport a volný čas Petr Kubíček.

Magistrátní kasa kvůli pandemii hlásí pokles příjmů
nejméně o 10 miliard korun.
Škrtaly se proto provozní
náklady napříč všemi
gescemi přibližně o 10 %
vyjma MHD a svozu odpadu.
„Sport to ale odnesl škrty
o více než 20 %. Je potřeba
navýšit rozpočet sportu
o 100 milionů, když je neseženeme, sportovní organizace zaniknou, nebudou mít
na svůj provoz. Na konci to
zaplatí rodiče,“ varuje Kubíček.
Většinu akcí pořádají
spolky a žádají magistrát
o příspěvek na jejich pořádání. Jen sportovní svazy
dostávají 160 až 170 milionů
ročně. Dalších 80 milionů

pak stojí provoz bazénů
a vnitřních i venkovních
hřišť a sportovišť.
Investice hlavního města
do těchto aktivit se snižují
od roku 2018. Rozdíl mezi
tehdejším rozpočtem
a uvažovanou částkou na
příští rok je přitom bezmála
370 milionů korun. Jde tedy
o větší rozdíl, než navrhovaná podpora pro rok 2021.
„Možná se dostaneme
k tomu, že sport je zbytná
věc a ten, kdo si ho bude
chtít dopřát, si za něj bude
muset zaplatit více. Rodiče
jsou zvyklí zaplatit jen několik tisíc ročně za to, že se
jim třikrát týdně někdo postará o dítě. S tím bude
pravděpodobně konec,“ dodává Koukal.

