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Architekt nové Prahy a kandidát na primátora

Praha, která
si vyrábí vlastní
energii

Konec závislosti na ruském plynu

• Nové energocentrum
• Tepelná čerpadla
• Bioplyn
• Solární panely na sídlištích

Zadavatel: STAN, Zpracovatel: Programmatic Media

Nejde jen o ekologii.
Šetření energií má
přinést městu úsporu
v řádu milionů korun.

Pražské pamětihodnosti jsou kvůli
stoupajícím cenám energií osvěcová-
ny kratší dobu. K již druhé letošní
úpravě doby slavnostního osvětlení
většiny významných památek došlo
minulý pátek. Nyní se začíná zhasí-
nat už ve 21.30, tedy o hodinu a půl
dříve oproti předchozímu stavu.
„Vedení Prahy zkrátilo dobu nasví-

cení památek už v červnu letošního
roku, a to o dvě hodiny denně. Tento
další krok ke snížení spotřeby ener-
gie přinese kumulovanou úsporu
v řádu jednotekmilionů korun ročně.
Se společností Technologie hlavního
města Prahy (THMP) nyní vytipovává-
me objekty, kde by bylo alternativně
možné slavnostní osvětlení vypnout
úplně,“ říká radní pro majetek Jan
Chabr, který má slavnostní osvětlení
pražských památek v gesci.
Zkrácená doba nasvícení se týká

všech památek, které osvětluje
THMP. Těch je celkem 140. Jedná se
o téměř všechny významné pražské
památky s výjimkou Pražského hra-
du, například kostel sv. Ludmily, Stra-
hovský klášter, Loretu, kostel sv. Cyri-
la a Metoděje v Karlíně, Karlův most,
Rudolfinum nebo Národní divadlo.
„Slavnostní osvětlení respektuje

století vzniku památek, a to tak, že
nejdéle svítí památky nejstarší a nej-
kratší čas je věnován památkám sou-
dobým. Při zapínání a vypínání osvět-
lení jsou časy odstupňovány po třech

minutách. Ve 33 minutách tak vždy
dojde ke kompletnímu zapnutí nebo
vypnutí soustavy slavnostního osvět-
lení,“ popisuje místopředseda THMP
Tomáš Novotný.
Kromě omezení provozní doby slav-

nostního osvětlení investuje hlavní
město Praha i do postupné náhrady
sodíkových svítidel za LED svítidla,
čímž je podle zástupců THMP možné
dosáhnout až třicetiprocentní úspory
elektrické energie.
Deník Metro se tento měsíc obrátil

na radního Chabra s dotazem, kolik
město ročně platí za veřejné osvětle-
ní a jestli se v tomhle směru v budouc-
nu neočekává nějaké šetření. Podle
radního je současná situace s náklady
za veřejné osvětlení skutečně nebla-
há. Oproti loňsku zaplatí hlavní měs-
to za proud, který pražské lampy spo-
třebovaly, téměř dvojnásobek. Příliš-
né šetření by ale podle Chabra zname-
nalo nárůst nehodovosti nebo zvýše-
ní kriminality. FILIP JAROŠEVSKÝ

Kostel sv. Cyrila a Metoděje THMP

Tramvaje a satelity
Polohu tramvají pomohou zpřes-
ňovat vícefrekvenční satelitní při-
jímače využívající různé družico-

vé systémy. Jejich přesnost
i v husté zástavbě centra je díky
tomu vysoká – maximálně dva
metry. Ve všech vozech budou
do konce příštího roku. JAR

inzerce

Na památky
se svítí méně

SPOLU PrO PrahU: NeNechte Se vyStrašit a ObeLhat!
MíStO SLibů NabízíMe čiNy
Již tento víkend v komunálních volbách rozhodneme

o tom, kdo bude následující čtyři roky v čele našeho
hlavního města. Obzvlášť v tomto předvolebním

čase je důležitá upřímnost. Někteří politici vámnaslibu-
jímodré z nebe, jiní jen špiní své konkurenty.My, SPOLU
pro Prahu, vám upřímně říkáme, že tu pro vás, pro Pra-
žany, budeme a pomůžeme vám i v nelehkých časech,
které nás čekají. A nemluví za nás jen plané sliby, ale
hlavně činy – nejenže se správou města máme bohaté
zkušenosti, ale navíc zástupci jednotlivých stran v naší
koalici na vládní úrovni jednoznačně ukazují, že občany
nenechají padnout.

Předvolební kampaně bývají vždy ostré, často i osobní. Nejspíše
jste již četli, že SPOLU kašlou na lidi. Že tu je Fialova drahota.
Přitom tato slova nejčastěji padají od lidí, kteří žádnou alter-
nativu nenabízí, jen se snaží využít strachu k tomu, aby si zís-
kali voliče. A nejenže nenabízí alternativu, ale navíc jsou ještě

spoluzodpovědní za situaci, v níž se nyní nacházíme. Jak vláda
Andreje Babiše, tak před ní vláda Bohuslava Sobotky měly do-
statek času na to, aby učinily Česko více energeticky soběstač-
ným a aby našetřily na horší časy. S energiemi neudělali vůbec
nic! Nejenže neprodloužili kontrakt na dodávky plynu z Norska,
díky čemuž jsme se stali ještě více závislými na Rusku, ale navíc
chtěli Putinovu režimu přenechat dostavbu jaderných bloků
v Dukovanech. A Andrej Babiš, ať už jako premiér, nebo předtím
ministr financí dokázal naši zemi jen rekordně zadlužit.

Naproti tomu vláda Petra Fialy za poslední měsíce udělala vše
pro to, aby chyby svých předchůdců napravila. Zásobníky plynu
jsou naplněny a zajistil se i terminál na zkapalněný zemní plyn
v Nizozemsku. Rostoucí ceny energií Fialův kabinet zastropoval
a přijal též úsporný tarif, který elektřinu i plyn ještě více zlevní.
A pro ty, kterým by ani tato pomoc nestačila, je tu Deštník proti
drahotě, program řady opatření, který pomůže těm, kteří po-
moc potřebují nejvíce. Tuto zimu díky tomu zvládneme. Vláda,

jejíž předseda a mnozí ministři jsou členy koalice SPOLU, za pár
měsíců udělala pro občany více než vlády za předchozích osm
let. Nejen v Česku, ale i na úrovni EU, které nyní předsedáme.
Na tomto faktu žádná lživá kampaň nic nezmění.

Ani my, SPOLU pro Prahu, vás nenecháme padnout a udělá-
me vše pro to, aby dopady krize na Pražany byly co nejmenší.
Ve spolupráci s vládou budeme podporovat jak domácnosti, tak
pražské podnikatele. Nebudeme při tom experimentovat a exhi-
bovat, jako když vládlo magistrátu hnutí ANO nebo současné ve-
dení. Postaráme se o maximální úspory a soběstačnost. Na naší
kandidátce naleznete profesionální politiky, za něž nemluví jen
předvolební hesla, ale výsledky jejich dlouhodobé práce. A ti
všichni jsou připraveni další čtyři roky pracovat pro vás.

Víme, že to nebude snadné, ale SPOLU to dokážeme! Přijďte
prosím k volbám a SPOLU změňme Prahu k lepšímu.

Zadavatel/zpracovatel: ODS, KDU-ČSL, TOP 09

Krátce


