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Pomoci dobré věci se dá růz-
ně, třeba návštěvou benefičního 
Koncertu pro Mathildu, jehož 
celý výtěžek slouží k financová-
ní výchovy a  výcviku vodicích 
psů pro nevidomé.

„Koncert nazvaný Čechomor 
zpívá pro Mathildu se koná 20. 
března od 19 hodin v   prosto-
rách pražského Stavovského di-
vadla. Zakladatelkou a  patron-
kou Nadačního fondu Mathilda 
byla totiž hraběnka Mathilda 
Nostitzová, jejíž předek hrabě 
František Antonín Nostitz – Ri-
eneck tuto budovu postavil,“ ře-
kl Právu Zdeněk Lébl z  NF 
Mathilda. Kromě Čechomoru 
se zúčastní i nevidomí umělci.

„Za klavírního doprovodu 
vystoupí nevidomá flétnistka 
Eva Blažková. Všichni umělci 
vystupují vždy bez nároku na 
honorář. Ale bez velkorysého 

přístupu Národního divadla by 
tradice našich benefičních kon-
certů nikdy nevznikla,“ dodal 
Lébl. Vstupenky lze zakoupit 

v  předprodeji, v pokladnách 
Stavovského i  Národního diva-
dla i na stránkách www.mathil-
da.cz.  (jan)

Čechomor zpívá pro Mathildu
Radek Plavecký

Ubránit se před nejrůznější-
mi druhy útoků se učí středo-
české střední školy, nemocnice 
a  třeba samotný krajský úřad 
v Praze. Řada zdejších úřední-
ků v testu naletěla zinscenova-
nému podvodu. 

V  regionu se po covidovém 
útlumu opět zvyšuje kriminali-
ta a  enormní nárůst zazname-
nala policie hlavně v množství 
různých podvodů a útoků v ky-
bernetickém prostředí. 

Útočníci se snaží vylákat od 
lidí čísla i  hesla k  účtům, aby 
mohli vysát konta, nebo cílí na 
jiné osobní údaje, jimiž pak 
mohou třeba i vydírat. 

Dál se však vyskytují i méně 
sofistikované fyzické útoky, 
kdy pachatel s nožem ohrožuje 
personál nemocnice. 

Kraj proto na prevenci vyna-
loží více peněz

„Provedli jsme cvičný 
phishingový útok na zaměst-
nance a snažili se vylákat osob-
ní údaje. Vypadalo to jako 
e-mail z  vnitřní komunikace. 
Čekali jsme, že reakce nebude 
ideální, a dopadlo podle očeká-
vání, nyní už snad budou úřed-
níci opatrnější,“ řekl bez vět-
ších podrobností vedoucí odbo-
ru krizového řízení Roman 
Sviták. 

V  testu použili lidé z krizo-
vého řízení běžné praktiky od-
borníků, vytvořili časový tlak 
na dotazovaného, napodobili 
běžnou komunikaci. Výsledek 
má sloužit jako varování, aby 
každý bez rozmyslu nevyplnil 
požadované údaje.

Na útoky zvenčí se cvičí 
i  školy a nemocnice. Na konci 

roku 2019 se obětí hackerů sta-
la benešovská nemocnice. Kvů-
li napadené počítačové síti byla 
vyřazena na několik týdnů 
z provozu. 

„Od té doby se tak rozsáhlý 
útok nestal, ale drobnější a mé-
ně sofistikované útoky zazna-
menáváme velmi často,“ uvedla 
hejtmanka Petra Pecková 
(STAN). Ve školách i nemocni-
cích se všichni trénují i  na fy-
zické útoky pachatelů se zbra-
ní. 

„Vyzkoušením se dozvíme, 
jak snížit zranitelnost škol a ne-
mocnic, jak se připravit na pří-
padný útok, jak postupovat 
s  lidmi na ventilátorech, když 
je v  nemocnici střelec, jak má 
učitel reagovat s  plnou třídou, 
když je někdo na chodbě. Ná-
cvik ukázal i slabá místa,“ do-
plnila hejtmanka. 

V kraji nacvičují na útoky

Šestnácté letošní ohnisko 
ptačí chřipky v České republice 
se nachází v malochovu drůbe-
že na okraji Prahy, ve čtvrti Be-
nice, informoval včera mluvčí 
Státní veterinární správy Petr 
Vorlíček. V  hospodářství se 
podle něj nacházelo 54 kusů 
drůbeže. 

„Po nahlášení úhynu dvou 

z  nich odebrali veterinární in-
spektoři v  chovu vzorky a po-
slali je na vyšetření, které ná-
sledně potvrdilo ptačí chřip-
ku,“ uvedl. Zbývající kusy 
ptáků musel majitel nechat 
utratit. Okolo ohniska vymezí 
veterináři uzavřená pásma, pro 
něž platí mimořádná veterinár-
ní opatření.  (cie)

Ptačí chřipka v Benicích

Křižovatka u  Jedličkova 
ústavu v  Praze 4 bude podle 
městské části bezpečnější. 
Obec s Technickou správou ko-
munikací a  BESIP připravují 
úpravu, aby chodcům poskyto-
vala větší komfort při přechá-
zení a  zároveň neomezovala 
provoz autobusů.

„Přechod bude přisvětlen 
a  jeho délka se zkrátí z  jede-
nácti na sedm metrů,“ hlásí 

radnice. Vzhledem k  blízkosti 
Jedličkova ústavu, který připra-
vuje děti a  mládež s  tělesným 
postižením k integraci do živo-
ta, bude bezbariérový a všech-
ny nově navržené zpevněné 
plochy vzniknou z mozaiky.

„I když se to nezdá, příprava 
není nic jednoduchého, očeká-
vaný termín změn je rok 2024,“ 
informovala radnice na svém 
Facebooku.  (cie)

Bezpečnější křižovatka

Ošetří letité lípy
Sedmdesátileté lípy v  Aleji 

českých exulantů v Praze 6 po-
třebují odborný zásah. Zahrad-
níci odstraňují poškozené a su-
ché větve, díky čemuž se dřevi-
ny stabilizují a podpoří se jejich 
vitalita. 

„U pěti lip budeme do korun 
stromů instalovat dynamické 
vazby, aby i stromy s vážnější-
mi defekty mohly nadále setr-
vat na svém místě, a  zároveň 
nikoho neohrožovaly,“ popsal 
radní Petr Palacký (SZ). 

Žádná z lip se kácet nebude, 
nepodaří se ale zachránit kašta-
novník ve střední části parčíku, 
jehož kmen hrozí rozlomením. 
K zemi musí jít i silně vykloně-
ný akát a  menší jabloň za Ře-
pskou ulicí.  (cie)

Petr Janiš, Lucie Fialová

V pondělí dopoledne ministr 
dopravy Martin Kupka (ODS) 
přivítal na pražském železnič-
ním mostě experty mezinárod-
ního technického kolokvia 
k  posouzení stavu památky. 
Experti mají dva dny probírat 
různé aspekty.

Kupka řekl, že se snaží o co 
nejodpovědnější přístup k  pa-
mátkově chráněné nýtované 
konstrukci. 

Její správce Správa železnic 
čelí silnému tlaku veřejnosti 
kvůli tomu, že chce most z ro-
ku 1901 nechat nahradit novou 
konstrukcí, která vzešla z  její-
ho soutěžního dialogu.

„Podnikl jsem příslušné kro-
ky, abychom se dokázali dobrat 
co nejpřesnějšího závěru okolo 
stavu toho mostu a  možností 
obnovy této historické památky 
pro klíčovou dopravní funkci. 
Proto se koná kolokvium,“ řekl 
Kupka na mostě. 

Experti posoudí stav koroze, 
únavových trhlin, ale i soutěžní 
dialog, stanovisko památkářů, 
dopravní hledisko a  fakt, že 
most jako součást památkové 
rezervace chráněné UNESCO 
je součástí pražského panora-
matu. 

Přes klíčový most přes Vlta-
vu v  Praze stále denně jezdí 
kolem tří set vlaků. Proti mož-
nosti odstranit nýtované ocelo-
vé oblouky, které spojují Výtoň 
se Smíchovem, se v  pondělí 
ohradila česká pobočka porad-
ního orgánu UNESCO  Český 

národní komitét Icomos. Prezi-
dent komitétu Václav Girsa po-
važuje situaci kolem železnič-
ního mostu za skandální, což 
napsal Kupkovi v dopise.

„Snaha Správy železnic 
zbourat památkově chráněný 
most a nahradit ho novotvarem 

zadělává na mezinárodní ostu-
du,“ řekl. Zákon správci ukládá 
památku chránit před znehod-
nocením a podle Girsy byl pa-
mátkový zákon v  případě že-
lezničního mostu nejspíš poru-
šován.

Petice za modernizaci želez-

ničního mostu vyzývá minis-
terstvo dopravy, Správu želez-
nic (SŽ) a magistrát, aby zajis-
tily stavbu nového podle 
vítězného návrhu, jenž vzešel 
z  mezinárodní architektonické 
soutěže. Její autor Jiří Grund, 
který říká, že v  této části žije 

46 let, chce dokumentem dát 
vědět, jaký názor zastávají 
místní.  

O  budoucnosti kulturní pa-
mátky ze začátku 20. století se 
bouřlivě diskutuje. Na jedné 
straně stojí zastánci nové podo-
by s tím, že most opravit nelze, 
druhá skupina tvrdí, že to mož-
né je. 

Spolek Výtoň21  
žádá modernizaci 

„Petice je určená všem lidem 
dobré vůle, kterým záleží na 
tom, aby Výtoň byla moderní, 
nešpinavá, tichá,“ řekl Právu 
Grund, který založil spolek 
Výtoň21, jenž sdružuje místní 
obyvatele.

„Moje maminka žije v domě 
naproti mostu 79 let. Když po 
něm projede plnou rychlostí 
nákladní vlak, všem se třesou 
tabulky v  oknech,“ vysvětluje, 
proč žádá most nový, moderní 
a tichý. „Konstrukce, pokud by 
se nakrásně opravila, a vlak po-
jede stovkou, bude rachotit, 
protože v době výstavby se ne-
bral ohled na ticho ani lidi 
z okolí,“ podotýká Grund 

Přiznal, že z  nostalgie má 
starý most do jisté míry most 
rád. „Ale jsem racionální člo-
věk, dnes máme jiné technolo-
gie a ty bychom měli využívat,“ 
podotkl. Problém s  podobou 
vítězného návrhu nemá. 

Spolek vznikl před pár dny 
a už čelí útoků na sociálních sí-
tí. „Dozvěděl jsem se, že jsem 
zaprodanec a  agent různých 
státních institucí,“ usmívá se 
nad osočením.  

Experti posuzují stav železničního mostu

Experti technického kolokvia si v pondělí prohlédli železniční most. Foto PRÁVO  Petr Janiš

Experti posoudí 
stav koroze, 
trhlin, soutěžní 
dialog, stanovisko 
památkářů, dopravní 
hledisko

ZVEDLY SE HLADINY. Během víkendového oteplení a deště se zvedly hladiny řek Jizera 
(na snímku) a Klenice, které protékají Mladoboleslavskem. Hladinu hlídaly hlídky městské 
policie. „Oba toky byly ve zvýšeném stavu, ale neohrozily majetek ani bezpečí v jejich okolí,“ 
uvedl ředitel městské policie Tomáš Kypta.  (rap)
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Skupina Čechomor zazpívá na podporu vodicích psů.
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l NA RUZYŇSKÝ DEN vý-
živy rostlin a agrotechniky zve 
Výzkumný ústav rostlinné výro-
by v Ruzyni 23. února.    (cie)


