
praha  česko  svět prazsky.denik.cz

pražský

Foto: Shutterstock

Konec povinné 
maturity 
z matematiky?
Ministr školství 
Robert Plaga chce po 
získání důvěry otevřít 
debatu o zrušení či 
odkladu této zkoušky

Matematika je 
prioritou, ale není 
správné začínat 
strašákem v podobě 
povinné maturity, 
říká 

Podle současné 
legislativy se má 
plošně maturovat 
z matematiky na 
gymnáziích a lyceích 
na jaře 2021. O rok 
později na většině 
odborných škol
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Přečtěte si rozhovor s ministrem 
školství v demisi Robertem Plagou 
(za ANO) 

KOHO VYBRAT
ZA JANDAČE?
Deník se ptal
v hokejovýchklubech,
kdomávést reprezentaci
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SVĚT

Pití nad míru.
Skotsko
zavádí
minimální
cenu alkoholu
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Dnes fotky dětí

z jinonické
MŠ Tyršova

Praha vyschne,
varuje expert
JAN PROKEŠ

O byvatelům jihoaf-
rického Kapského
Města letos v zimě
došla voda. Nádrže

zásobující lidnatou aglome-
raci téměř vyschly. Úřady
omezily denní osobní spo-
třebu vody na 50 litrů.
A stále hrozí, že po dalším
zhoršení situace se vodovody
pro domácnosti i firmy úpl-
ně zastaví.
Praha se sice nachází v ji-

ném klimatickém pásu a na
opačné polokouli, podle ex-
pertů však ani zde nelze vy-
loučit podobný scénář.
„Stejně jako neumíme do-

cenit a odhadnout všechny
dopady blackoutu (rozsáhlé-
ho výpadku elektřiny), ne-
dokážeme to ani s akutním
nedostatkem vody, protože
jsme to ještě nikdy nezažili.
Obávám se ale, že s vodou
by to bylo fatálnější než v
případě blackoutu,“ řekl

Pražskému deníku rektor
České zemědělské univerzity
a odborník na ochranu půdy
a krajiny Petr Sklenička.
Právě sucho označil za

největší výzvu pro životní
prostředí v Praze. „Zatím si
to veřejnost úplně neuvědo-
muje, to se ale za několik let
změní. V roce 2015 vyschly
studny, které nikdy předtím
nevyschly, a do některých se
voda dosud nevrátila. Ještě
dvě tři takové ukázky toho,
co nás může čekat, a způsobí
to nutný tlak na politiky,
aby se s tím něco zásadního
dělalo,“ uvedl. Už teď jsou
před námi podle něj kata-
strofické scénáře usychají-
cích českých a moravských
lesů, které napadá kůrovec.
„S vodou mají problémy

zemědělci i průmyslové
podniky. A ve městech, pře-
devším v Praze, to bude do
budoucna ještě horší,“ varuje
Sklenička.

pokračování na straně 2
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Metropoli budou chybět domy
pro seniory či školy, varují
občanské spolky strana 3

Koaliční smlouva může být do konce týdne
Praha – Další vyjednávání
s ČSSD o společné vládě
včera podpořil republikový
výbor ANO. Koaliční smlou-
va by podle místopředsedy
hnutí Jaroslava Faltýnka
mohla být hotova do konce

týdne. Doladit ji mají do
pátku místopředsedové Ri-
chard Brabec (ANO) a Jiří
Zimola (ČSSD). V pátek by
se pak měli sejít i předse-
dové Andrej Babiš a Jan
Hamáček. (čtk)
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