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PRAHA Do metropole od začátku
roku přijelo zhruba milion turistů.
Odhaduje to Pražská informační
služba. „Předpokládáme, že počet
turistů v tomto období (1. čtvrtletí)
bude podobný jako v loňském
roce. V prvních třech měsících
roku do Prahy tradičně přijíždí
nejméně turistů,“ uvedla ředitelka
Pražské informační služby Nora Do-
lanská.
Co se týče konkrétních národnos-

tí, pražské hotely v lednu a únoru
pocítily především úbytek ruských
klientů. „Problematickou se stala

zejména cena ubytování,“ uvedla
Lenka Paníčková z hotelové sítě VI
Hotels & Resorts. Vlivem událostí v
Rusku a pádu rublu se české ceny
jednoduše staly pro ruské klienty
příliš vysoké.
Pražská informační služba odha-

duje, že oproti loňskému roku letos
do Prahy zavítá zhruba o třetinu
méně ruských návštěvníků.
„Zatímco počty hostů z těchto

trhů klesají, jiní přijíždějí ve větších
počtech – roste množství turistů z
Německa a USA, častěji jezdí Španě-
lé nebo Korejci a Číňané,“ řekla Do-

lanská. „V žádném případě se nedá
hovořit, že tato klientela nahradí
úbytek Rusů, kteří v hotelu pobýva-
li sedm a více dní. Zmíněná asijská
klientela má pobyty jednodenní,
maximálně na dva dny,“ upřesnil
ředitel hotelu Olympik Vlastislav
Šos.
Loni přijelo do Prahy 5,3 milionu

zahraničních turistů, což bylo o 5,5
procenta meziročně více. „Pro rok
2015 očekáváme pro celou Českou
republiku zhruba tříprocentní ná-
růst, v Praze lze očekávat nárůst o
čtyři až pět procent,“ uvádí mluvčí

CzechTourism Michaela Klofcová.
Podíl Prahy na cestovním ruchu
v ČR dosahuje 65 procent.
Podle studie PwC Trendy evrop-

ského hotelnictví 2015 a 2016 byla
průměrná obsazenost pražských
hotelů loni nejvyšší od roku 2007,
když dosáhla 70,5 procenta. Hoteli-
éři těží ze slabé koruny. Letos prů-
měrná cena za pokoj v českémhlav-
nímměstě poprvé překoná dva tisí-
ce korun.
Praha se také letos zařadí mezi

pět evropských měst s nejrychlej-
ším růstem výnosů na pokoj. (ČTK)

Prodám
Obrazové rámy a obrazy. Tel.: 60662380441203

Knihy a časopisy
Koupím i LP. T: 6034691057750

Byty - koupě
Přímý investor ihned koupí byt na investi-
ci-okamžitá záloha 300.000,-Kč. Právni služ-
by zdarma i v případě privatizace, exekuce,
včetně zaplacení Vašich pohledávek. Volej-
te Po-Ne:8-22hod, telefon : 602 21 21 21. 26536

Jakýkoliv byt prodáme do 30 dnů revoluční
metodou pozitivní licitace. T: 226 804 184
30473

1-2+kk pro čes. manažerku do 2.6 mil. i před
rek., centrum a ok. T: 77674804441061

Riegerovy sady, 3+kk a větší, nad 100 m2,
koupě v hotovosti. T: 77466614641087

Nemovitosti - koupě
Právní zástupce zaměstnanců O2, FIO-
BANK, RAIFFEISENBANK, poptává byty ke
koupi a k pronájmu pouze v Praze. Právní
servis zdarma. Těšíme se na Vaší nabídku.
Telefon: 602 21 96 21. 26562

Koupím rodinný dům v Praze. T:60461778830137

Hl. RD min. 4+1(kk) v Praze a okolí do 15
km, do cca 8 mil. Kč/dohoda.T: 226 804 183
30500

Koupíme chatu/chalupu id. PZ/PV nebo do

cca 50 km od Prahy. Hotovost. T: 226 804
183
30527

RD do 8 mil., Roztoky, Suchdol, Únětice a
ok. od 120 m2 se zahradou. T: 774480445 41085

Nájmy
Pro zaměstnance ambasád EU hledáme
byty v dobrém stavu nebo po rek. v Praze. T:
27481059627559

Pro VŠ pedagoga hl. byt 2+kk, 2+1 k dlouho-
dob. pronájmu na Praze 2, 3,10 a 6. T:
60640486527581

Hledáme k ihned pronájmu byt 2+kk/2+1
kdekoliv v Praze u MHD. T: 226 804 394
30417

Hledáme k pronájmu ihned volný byt 3+1
nebo 4+1(kk) v Praze. T: 226 804 394
30444

Produkční spol. hl. atyp., styl. kanceláře,
min. 120 m2, P-1, 2, 5, 7, 8. T: 77709882941181

Hledáme prostory pro fitness studio 100 -
300 m2 v různých částech Prahy. T:
77448045441182

Koupím
Koupím noty a gramofonové desky, celou
sbírku i pozůstalost. T: 721248649.2942

Knihy, LP. T: 603469105 6495

Úspěšný Aukční dům Sýpka koupí nebo při-
jme do pražské aukce 24.5.2015 na Žofíně

obrazy, grafiky, plastiky, starožitnosti,
design a sklo. Praha 1, Tržiště 3, Brno, Údol-
ní 70, pí. Velková, mob. 608 958 322,
www.sypka.cz.
26588

Platím nejvyšší ceny za mince, bankovky,
šperky, řády i sbírky. Tel.: 60280204027471

Starý perský koberec, obrazy a starožitný ná-
bytek koupí sběratel. Tel.: 60221872127706

Pianino nebo křídlo. Tel.: 602366831 28581

Koupím staré obrazy, plastiku, starožitný ná-
bytek, obrazové rámy, orientální předměty,
perský koberec, hodiny, sklo, porcelán, oz-
dobné předměty do vitríny. T: 22272830729134

Staré obrazy, plastiku, nábytek z ohýbaného
krouceného dřeva, chromovaných trubek,
orientální předměty, perský koberec, hodiny,
ozdobné předměty do vitríny. T: 608809051
29343

Staré lázeňské pohárky, krabičky s mozai-
kou, upomínkové předměty - Marienbad,
Karlsbad, Franzbad, Teplitz. T:77710089829912

Šperky s českými granáty. Tel.: 77710089829927

Staré kávomlýnky, váhy, formy, kořenky.
Tel.: 77710089829939

Sběratelství
Koupím staré kožichy, kabelky, bižu, dečky
a jiné staré z pozůstalosti. T: 776091500
27202

Koupím starý šicí a psací stroj, knihy, bižute-
rii, Primky, aj.Tel.: 776091500

INZERCE

Některýmměstským
částem klesá počet
obyvatel. Prý jde
o anomálii zapříčině-
nou seniory a cizinci.

Jan Bohata
redaktor MF DNES

PRAHA Počet obyvatel hlavního
města se stále zvyšuje. V roce 2050
by v metropoli mělo žít o 150 tisíc
Pražanů více než dnes. Důvod? Čás-
tečně i to, že se do hlavního města
stěhují lidé z celé republiky za pra-
cí. Ne všechny městské části však
nově příchozí táhnou stejně. Jak
ukazuje poslední statistické srovná-
ní Českého statistického úřadu
(ČSÚ) za rok 2014, některýmokrajo-
vým pražským čtvrtím překvapivě
počet obyvatel klesá. Jinde jsou pří-
růstky jen velice mírné.
Nejvíce se do záporných čísel do-

staly Řepy na západě Prahy, kte-
rým ubylo 127 obyvatel. Místní
o nižší atraktivitě této městské části
odmítají spekulovat. Například
zdejší radnice úbytek počtu obyva-
tel vysvětluje přirozenou úmrtnos-
tí. „Velkou část naší městské části
zabírají sídliště z osmdesátých let.
Zřejmě jde o přirozený úbytek oby-
vatelstva vlivem stárnutí popula-
ce,“ hledá příčinu statistiky Radka
Sálusová z kanceláře starosty.
Podobný pokles, minus 117 obyva-

tel, zaznamenaly loni i Běchovice
na protilehlé straně metropole.
Podle statistik jde navíc o dlouhodo-

bější trend. Odpověď na otázku,
proč počet obyvatel klesá právě
zde, lze podle starousedlíků nalézt
v areálu někdejšího Výzkumného
ústavu Běchovice. V něm se objevi-
la řada ubytoven se zahraničními
dělníky. A ty postupně zavírají své
brány.
„Problémy v Běchovicích dělá evi-

dence cizinecké policie. Existují
zde ubytovny s převážně zahranič-
ními pracovníky a čas od času je její
databáze vyčištěna o ty, kteří se od-
stěhovali,“ vysvětluje Tomáš Mlá-
dek z ČSÚ. V tom jsou podle něj Bě-
chovice výjimkou. O něco málo

lépe, tedy jen s velmi nízkým pří-
růstkem, jsou na tom okrajové
městské části jako Lysolaje, Přední
Kopanina, Lochkov, Dolní Počerni-
ce nebo třeba Dubeč.

Developeři se tlačí k metru
I když by se mohlo z čísel statistiků
zdát, že okrajové částimetropole to-
lik netáhnou, a tudíž by se mohly
začít v budoucnu výrazněji vylidňo-
vat, k ničemu takovému zřejmě
podle odborníků nedojde. Přestože
u některých městských částí počet
obyvatel klesá, jde jen o dočasný
demografický výkyv, nikoliv o
trend. „Naopak okrajové části Pra-
hy budou, vzhledem ke svému dob-
rému dopravnímu spojení s cen-
trem, stále více lákavé pro ty, kteří
uvažují o přestěhování z Prahy do
středních Čech,“ zdůrazňuje To-
máš Mládek. A takových případů
není málo: loni to bylo 25 tisíc a na-
příklad v roce 2007 43 tisíc lidí.
„Hlavní je dopravní dostupnost,“

potvrzuje realitní expert Michal
Pich. Dříve podle něj lidé v ideál-
ním případě vyhledávali bydlení v
rodinných domech nejlépe blízko
přírody, dnes jim nevadí si připlatit
za byt přímo v aglomeraci. „Tuto
změnu chování si uvědomují i deve-
lopeři, kteří se tlačí k zastávkámme-
tra,“ dodává Michal Pich. Ostatně i
to by mohlo vysvětlit mírný pokles
zájmu o okraje Prahy.
Ze statistik mimo jiné vyplynulo,

že největším „průchoďákem“ met-
ropole tradičně zůstávají dva nej-
větší obvody, Praha 4 a 10 s nejvyš-
ším počtem přistěhovaných i vystě-
hovaných.

PRAHA Vedení Národního divadla
(ND) v Praze jedná s magistrátem a
vedením Hudebního divadla Karlín
o časově omezeném pronájmu pro
svoji operní a baletní produkci. Dů-
vodem je rekonstrukce historické
budovy Státní opery Praha, která
začne v červenci 2016, a snaha, aby
kvůli tomu nebyl omezen operní a
baletní žánr v metropoli. Uvedl to
mluvčí Opery ND Juraj Gerbery.
„Připravované řešení umožní pře-

nést některé z inscenací Státní ope-
ry právě do Karlína. Další inscena-
ce Státní opery nabídneme po
dobu rekonstrukce na jevišti Národ-
ního divadla,“ uvedl ředitel ND Jan
Burian. Podle ministra kultury Da-
niela Hermana (KDU-ČSL) zatím
není jasné, jak dlouho bude histo-
rická budova Státní opery uzavře-
na.
„V žádnémpřípadě to však nezna-

mená, že bude soubor Opery Ná-
rodního divadla rozpuštěn nebo
něco takového,“ prohlásil před

časem Herman. Jedním z cílů Ná-
rodního divadla v průběhu připra-
vované rekonstrukce je zachování
odpovídajícího počtu operních
představení. „Podobné situaci již
čelilo a i v současnosti čelí několik
operních domů v Evropě a právě
odpovídající náhradní prostory
s dostatečnou kapacitou, dobrou
polohou, zázemím a akustikou jsou
tím nejlepším řešením pro umění
i diváky samotné,“ podotkl ředitel
Opera Europa Nicholas Payne.
Komplexní rekonstrukce historic-

ké a provozní budovy pražské Stát-
ní opery, která by měla začít 1. čer-
vence 2016, bude stát 715 milionů
korun. Původně se hovořilo o polo-
viční částce. Ministerstvo kultury
před třemi lety oznámilo, že rekon-
strukce bude do roku 2017 stát cel-
kem 360 milionů korun.
Původně zvažovaná částka prý ne-

zahrnovala všechny části stavby
a obnovu náročných technických
zařízení. (ČTK)

Fakta
Jak se stěhují Pražané?

Běchovice měly na konci roku
2012 podle statistik 3 794 obyvatel.
V roce 2014 2 598. V tomto roce se
sem přistěhovalo 131 osob, nao-
pak opustilo je 236 lidí.

Městská část Praha 17, kam nále-
ží i Řepy, měla na konci roku 2014
24 802 obyvatel. Přistěhovalo se
sem 1 003 lidí, opustilo je 1 251.
Počet odchozích nad příchozími
převažoval i o rok dříve.

Praha 4 a 10 jsou obvody s největ-
ším pohybem obyvatel. Do Prahy 4
se loni přistěhovalo 6 683 lidí, ode-
šlo 5 415. Praze10 přibylo 6 126
obyvatel, odešlo 5 399. Obdobné
to bylo předloni. Do Prahy 4 se při-
stěhovalo 6 400 lidí, odešlo 6 898.
V Praze 10 ve stejném roce přibylo
5 552 obyvatel, odešlo 5 826.

Pro Rusy je Praha drahá, jezdí jich stále méně

Ještě ani americký konvoj, který
se přemisťuje z Pobaltí do Ně-
mecka, nepřekročil státní hrani-
ce a v Praze se už scházely davy,
aby proti němu protestovaly,
nebo jej naopak podpořily. Nej-
živější byla o víkendu situace na
Václavském náměstí a náměstí
Míru (na snímku), kde se sešlo
několik set lidí. I když policisté
museli oba rozvášněné tábory
zklidňovat, nakonec zůstalo jen
u slovních výměn názorů.
Dnes, kdy konvoj dorazí do Pra-
hy, spíše než protesty Pražané
uvidí akce na podporu konvoje.
Například kolem poledne cen-
tremměsta projede americká bo-
jová technika z let 1942 až 1995.
Akce byla nazvána „Old Drago-
on Ride“ v narážce na název

amerického konvoje Dragoon
Ride, což znamená Jízda dragou-
nů. Na úterý 31. března jsou na-
plánovaná setkání s americkými
vojáky a jejich technikou v ru-
zyňských kasárnách, a to zhruba
od 10 do 18 hodin.
V úterý se konvoj chystají podpo-
řit české hudební skupiny. Mezi
16. a 18. hodinou na pražské Ru-
zyni v rámci koncertu Pro kon-
voj vystoupí David Koller, Mi-
chal Prokop, Luboš Andršt či Ka-
mil Střihavka. Podobně jako v
uplynulých dnech se americké
vojáky chystají doprovázet čle-
nové klubumajitelů motocyklů
Harley Davidson. Republiku a
tedy i Prahu konvoj opustí ve
středu 1. dubna. (vj)
Foto: František Vlček,MAFRA

StaréMěsto

Jaroslav Dušek uvede
Mimoňskou party

O tom, že spolužití s lidmi s postiže-
ním je vzájemně obohacující a při-
náší do života mnoho veselých oka-
mžiků a zábavy, bude netradiční
hudební akce Mimoňská party, kte-
rá se 2. dubna uskuteční v klubu
Lávka. „Naším cílem je oslovit širo-
kou veřejnost a zároveň maximál-
ně zapojit do akce lidi s postiže-
ním. Moderovat bude herec Jaro-
slav Dušek (bez Downova syndro-
mu) spolu Kubou Zachatou
(s Downovým syndromem),“ sděli-
la za organizátora, neziskovou or-
ganizaci Spolurádi, Míša Řezáčová.
Na akci, která začíná v 19.00 ho-
din, dále vystoupí reggae zpěvák
MessenJah, androfolkové duo Vasi-
lův Rubáš a písničkář na kolečkách
Jan Šesták. (ps)

Nusle

Policie vyšetřuje
vraždu, podezřelý
je příbuzný
Pražští kriminalisté vyšetřují smrt
ženy po napadení v bytě v Nuslích.
Z vraždy podezírají jejího vzdálené-
ho příbuzného. Uvedl to mluvčí
pražské policie Jan Daněk. Podle te-
levize Prima je obětí osmdesátiletá
seniorka. Policie podle Daňka vyjíž-
děla do bytu v ulici Na Jezerce v pá-
tek před dvaadvacátou hodinou.
Našla zde vážně zraněnou ženu
a zadržela muže. Oba byli cizinci.
„Detektivové prvního oddělení
s mužem zahájili úkony trestního
řízení pro podezření ze spáchání
trestného činu vraždy,“ řekl Da-
něk. Podle televize Prima muž na-
padl ženu po hádce sekerou nebo
kladivem. Mluvčí pražské záchran-
ky Jiřina Ernestová uvedla, že žena
utrpěla velmi vážné poranění hla-
vy, kterému podlehla při převozu
do nemocnice. (ČTK)

Operu a balet přestěhují
dočasně do Karlína

Pro i proti. Konvoji předcházely pro-
testy i akce na podporuŘepy a Běchovice ztrácí

obyvatele. Okraji Prahy
však vylidnění nehrozí


