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Zoubky jako perličky
díky pohádce

Demonstrace na jednání Proti novostavbě radnice s komerčními prostorami protestovali zástupci TOP 09.

Foto: Stanislav Zbyněk, ČTK

Miliardová radnice bude
nejde rozhodovat. Nové vedení
radnice by mělo o celém záměru
znovu diskutovat,“ řekl po hlasování zastupitel za Stranu zelených
Petr Vilgus, který už dříve upozorňoval, že o stavbě se nevedla diskuse mezi zastupiteli ani s veřejností.

„Není proč spěchat“
Opozice se s vládnoucími občanskými demokraty shodne jen na
potřebě jediné radnice, kam by se
vešli všichni úředníci. Konečné
rozhodnutí podle ní nemuselo
padnout tak rychle. „Vůbec nebylo
nutné hlasovat o smlouvě teď, klidně to mohlo počkat. Není to tak, že

Vaším objektivem Výběr z fotografií čtenářů na www.rajce.net

řecké ulice.

Foto: František Tůma

Cvičení tai-či
i pod střechou

LIBEŇ

Surfaři zamknou svá
prkna do trezoru
Příznivci surfingu se dnes sejdou v
klubu Abaton. S létem se zde o prvním podzimním dni rozloučí na
oslavě nazvané Den rovnoprkennosti, nejlepší jezdce ocení novou
cenou nazvanou Zlatý prkno. „Sportovci pak uzavřou svá prkna do trezoru, jehož klíč symbolicky předají
snowboardistům,“ oznámil pořadatel akce Václav Pavlečka.
(ČTK)

Nevyznáte se v aférách Prahy?
Na internetu je jejich mapa
Nová radnice Prahy 8 má stát na Palmovce.
by ‚Bílý Dům‘, ve kterém sídlíme
teď, měl spadnout,“ dodal Vilgus.
Podle starosty Josefa Noska
bylo poslední předvolební zastupitelstvo politickou demonstrací. „S
transparentem proti stavbě nové
radnice přišli jen čtyři zástupci
TOP 09,“ uvedl Nosek s tím, že radní o projektu už dříve jednali a
nová reprezentace prý může do
projektu libovolně zasahovat.
„Schválila se rámcová smlouva,

Vizualizace: AP atelier

která odstartovala první fázi projektu. Za vypovězení smlouvy nejsou žádné sankce navíc,“ dodal
Nosek.
Jako sporné vidí včerejší hlasování i Stanislav Beránek z Transparency International. „Rozhodnutí zastupitelstva těsně před volbami o tak velké investici neodpovídá otevření politice a slušnému
chování,“ řekl Beránek.
Kateřina Kolářová

PRAHA (frk) Kdo už se nevyzná v
množství pražských skandálů,
tomu pomůže internetová orientační mapa, kterou spustilo Občanské
sdružení PragueWatch a Ateliér
pro životní prostředí.
Mapa pražských skandálů funguje na webové adrese www.praguewatch.cz. Čtenáři si tu mohou najít
oblast, o kterou se zajímají. Ostatně tento krok lze jen doporučit, protože po rozkliknutí všech pražských kauz se střed mapy rozsvítí
červenými kolečky a jen těžko v
nich lze najít „to pravé“.
Zhusta obsazená je například ka-

tegorie skandálů politických a administrativních či afér občanských.
Kdo si chce přečíst o tunelu Blanka
nebo o metru na letiště Ruzyně, najde je snadno v kategorii Praha mobilní. Pamatujete si ještě na plány
magistrátu vymýtit z centra bezdomovce? I o nich je tu zmínka.
Autoři sem postupně přidávají
novinky. „Budeme na dalším rozvoji mapy spolupracovat s akademiky, odborníky a aktivisty,“ vysvětluje v tiskové zprávě sdružení PragueWatch. Na jednotlivých kauzách se
podílí také asi dvacet občanských
sdružení různého zaměření.

Fórum čtenářů
Právě jsem se
vrátil z Prahy

Stávka státních zaměstnanců Praha v úterý připomínala prosluněné

BRANÍK

Letní cvičení tai-či zaměřené zejména na starší generaci se od to-

Tři týdny před volbami prošla hlasováním
zastupitelstva smlouva o stavbě kontroverzní budovy
radnice v osmé městské části. Opozice tvrdí, že studii
novostavby do chvíle před hlasováním neviděla.
LIBEŇ Osmá městská část bude
mít novou radnici. Projekt za více
než jednu miliardu korun odhlasovalo zastupitelstvo Prahy 8 jen tři
týdny před komunálními volbami.
Pro podpis smlouvy hlasovalo 23
zastupitelů a návrh prošel o jediný
hlas. Novostavbu pro radnici, restauraci, supermarket a komerční
prostory k pronájmu kanceláří bude
stavět Metrostav. Objekt navrhuje
architekt Josef Pleskot, který při včerejším jednání zastupitelstva představil zatím poslední studii.
„Projekt jsme viděli jen minuty
před hlasováním. Na posledním
zastupitelstvu o takovém projektu

Nácvik čištění zubů formou pohádky absolvují v těchto dnech děti
ze všech 29 mateřských škol zřizovaných Prahou 4. Touto zábavnou
cestou je od září do konce roku
průběžně proškoleno téměř 3 400
dětí. Výuku budou provádět studenti stomatologie 1. lékařské fakulty UK. Po proškolení si děti
domů odnesou za odměnu zubní
kartáček, omalovánky s tematikou
prevence zubního kazu, informační leták pro rodiče a krabičku na vypadlé mléčné zoubky.
(ahe)

hoto pátku přesouvá do sálu Kulturního centra Novodvorská. Senioři, ale i další zájemci, kteří kurzy
navštěvovali na pankrácké pláni
nebo v Braníku u Ledáren, tak mohou ve cvičení pokračovat vždy v
pátek od devíti do deseti třiceti.
Cvičení pod vedením lektorky
Vlasty Pechové bude určeno pro
(ahe)
dvacet až padesát osob.

Mámo, to ti bylo něco. Takovou demonstraci jsem zažil naposledy v
osmačtyřicátým jako malý kluk. A
ta atmosféra byla úplně stejná. To
nebyli jenom úředníci, policajti, hasiči, ale to byli i dělníci, kterým kapitalista taky nic nedá zadarmo! I
na vnitru se před námi třásli strachy.
Vždyť jsi, táto, v důchodu a plat ti
nikdo nebere.
A co náš synek? Upíchl se před pětadvaceti lety na úřadě a plat mu šel
furt nahoru. I byt si šikula přik-

výběr z blogu, kráceno
lepnul a nájem dodneška platí regulovaný. A teď by se měl mít hůř. Jak
by k tomu naše rodina přišla.
A co jste, táto, vybojovali? Byla ta
demonstrace k něčemu?
No, zatím asi nic, ale neboj, to přijde. Bude generální stávka, život v
zemi se zastaví a páni nahoře si to
ještě rozmyslí. My to těm zbohatlíkům znova natřeme. A policajti teď
půjdou s námi.
Tady máš, táto, vepřo knedlo zelo a
jez. Vzpomínáš ještě na doby, kdy
maso bylo jednou týdně, pokud
jsem ho vůbec sehnala?
Jan Wolprecht
wolprecht.blog.idnes.cz

Včera a dnes
I já patřím k oné „bandě“ demonstrantů, která včera pochodovala Prahou. Z mého pohledu šlo sice o naprosto klidný pochod, což mi bylo
vzápětí vyvráceno téměř okamžitě
po návratu z „matičky stověžaté“.
Ještě než jsme stačili dojet domů,
předběhla nás informace, rozšířená médii, o vandalech, kteří zdemolovali recepci ministerstva vnitra.
Nebyla jsem svědkem incidentu,
nemůžu se objektivně zastat oněch
domnělých vandalů, a ačkoliv existuje spousta přímých důkazů o
tom, že tato informace není úplně

pravdivá, dnes už je to všem jedno,
zbytek národa si obrázek udělal a s
tím nic nehne, i kdybychom dokazovali svou nevinu jakkoliv.
Možná vám budu připadat jako
ohromný snílek, ale tato demonstrace měla daleko hlubší smysl
pro samotné demonstranty. Ono
když stojíte v ohromném davu lidí,
kteří se na sebe usmívají, mají stejný názor, nebojí se ho říct nahlas a
dávají tím najevo, že jsou na jedné
lodi, člověk přestane mít pocit, že
bojuje s větrnými mlýny naprosto
sám.
Ivet Palasiewicz
Celý text na palasiewicz.blog.iDNES.cz

INZERCE

U všech 239 pražských základních škol hlídá strážník
Strážníci-okrskáři Městské policie hl. m. Prahy pomáhají například i se šikanou v okolí škol
ní u každé ze 239 základních škol
ve městě.
Průzkum, který si nechal
Magistrát hl. m. Prahy zpracovat
na pražských základních školách,
ukázal, že více než tři čtvrtiny
dětí se setkaly ve škole s provokací, ponižováním, výsměchem
a nadávkami. Skoro polovina
musela čelit fyzickým útokům. Dvě
třetiny učitelů se domnívají, že se
chování žáků v posledních pěti
letech zhoršilo.
Skoro třetina rodičů se bojí
o své děti v čase, který tráví v okolí
školy. Velkou měrou proto spoléhají při zajištění bezpečnosti
v okolí školy právě na městskou
policii a její strážníky-okrskáře.
V ulicích hlavního města působí už
deset let. Strážníci-okrskáři, kteří se
starají o bezpečnost a pořádek. Praha jich má téměř 500.
„Od roku 2001 pravidelně v Praze klesá kriminalita. Věřím, že právě
působení okrskářů je jedním z faktorů, které k tomuto fenoménu
velkou měrou přispívají,“ říká první
náměstek primátora hlavního města Prahy Rudolf Blažek, který u zrodu instituce strážníků-okrskářů
před deseti lety stál.

Dohled po vyučování
Ze zprávy Městské policie hl. m.
Prahy vyplývá, že lidé si okrskářů
a jejich práce váží. Oceňují jejich
pomoc například v oblasti dopravy
nebo v okolí škol. „Okrskáři často
bývají první pomocí pro školáky
a jejich učitele při problémech
spojených se šikanou a jiným rizikovým chováním,“ upřesňuje jednu z rolí okrskářů Rudolf Blažek.
Od letošního školního roku hlídkuje strážník po skončení vyučová-

Potřebujete radu nebo máte
nějaký dotaz?
Volejte Zelenou linku Městské
policie hl. m. Prahy: 800 401 007
Navštivte webovou stránku
bezpecna.praha.eu
Diskutujte na facebookové
stránce„Nebezpečná Praha?“

BEZPEČNÁ PRAHA
PRO DĚTI

TŘI OTÁZKY PRO
strážníka-okrskáře z Prahy 6

Milana Pavlovského
Jak bude vaše činnost u škol organizována?
Máme stanoveny rozvrhy tak, abychom pokryli zejména časy, kdy
jednotlivé třídy končí, a kolem školy
je tak nejvíce dětí. Já a moji kolegové máme každý přidělenou jednu
školu, kde vykonáváme vždy odpoledne stálý dozor.

Odstraňme ze škol

šikanu

Na co všechno dohlédnete?
Zaměřujeme se nejen na agresivitu
žáků vůči spolužákům, ale dohlížíme také na bezpečnost žáků v silničním provozu a chráníme je před
podezřelými osobami. Děti se na
nás mohou kdykoli obrátit.
Můžete zakročit i v případě, že žáci
páchají nějaké přestupky?
Samozřejmě. Můžeme děti napomenout, když něco ničí nebo
na něco sprejují. Také zasáhneme,
když je vidíme pít alkohol nebo
kouřit. Často ale už jen naše přítomnost působí preventivně.
Městská policie hl. m. Prahy

Více informací o problematice šikany a rizikového chování
dětí získáte na www.bezpecna.praha.eu.

