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Z domova Tatiana Dyková
Můj život se čtyřmi muži

už zítra v Magazínu DNES+TV

INZERCE

N
eštěstí ve vejprtském do-
mově pro lidi s postiže-
ním vyděsilo veřejnost,
lidi z oboru i zřizovatele.
Všechna svá obdobná za-

řízení se ještě tento týden rozhodla
zkontrolovat například Praha.
Chce zjistit, jestli její domovy doká-
žou podobné náhlé situace zvlád-
nout. „Téma zvedneme na jednání
Asociace krajů,“ uvedla radní pro
oblast sociální politiky a zdravotnic-
tví Milena Johnová.
I ředitele domovů po celé zemi

vejprtská tragédie logicky vystraši-
la. Například v domověHarcov v Li-
berci zhruba před rokem nacvičo-
vali evakuaci lidí, včetně simulace
opravdového požáru. A chtějí si ji
raději znovu zopakovat. „To, co
se stalo, mě zaskočilo a říkala
jsem si, že budu asi hasiče
znovu žádat, aby si na nás
udělali čas,“ popsala ředitel-
ka Vladimíra Řáhová.
Všechna svá zařízení, kte-

rá mohou být teoretic-
ky zdrojem požá-

ru a která mají

mít ze zákona revizi, jako jsou na-
příklad kotle, se chystají zkontrolo-
vat třeba v ústavu sociální péče
v Mariánské nedaleko Jáchymova.
Tamní vedení chce mít zkrátka jis-
totu.
A mluvit se začalo i o protipožár-

ních čidlech napojených přímo na
hasiče. Jenže ne všechny domovy
taková čidla mají, a to i kvůli tomu,
že se za ně platí i několik desítek ti-
síc korun ročně. Nemohou si je do-
volit. Přitom dříve byla pro ně zdar-
ma, ale to se nelíbilo Nejvyššímu
kontrolnímu úřadu, který hasičům
nařídil, aby ke všem svým „zákazní-
kům“ přistupovali stejně. A proto
zavedli jednotný ceník.
Podle hasičů samotných by se

však situace mohla přece jenom
změnit. „Po oslovení všech krajů

jsme zjistili, že problémy měli pa-
mátkáři a sociální zařízení, protože
na službu nemají finance. Proto
jsme se rozhodli, že připravíme no-
velu zákona o požární ochraně,
kde to zohledníme,“ vysvětlil Da-
niel Miklós z Generálního ředitel-
ství hasičského záchranného sbo-
ru.
Do té doby tak musejí domovy

hospodařící s nižším rozpočtem
spoléhat hlavně na své zaměstnan-
ce, že situaci zvládnou a hasičemís-
to elektronických hlásičů k pří-
padnému požáru
přivolaj í

sami. Jenže... Některá zařízení v so-
ciálních službách se potýkají s palči-
vým nedostatkem personálu. Tře-
ba nešťastný Domov pro zdravotně
postižené ve Vejprtech, který leží
těsně na hranici s Německem.
Je to totiž právě poloha, co bývá

často příčinou, proč v oboru chybě-
jí zaměstnanci. Podle odhadu Aso-
ciace poskytovatelů sociálních slu-
žeb je to dohromady asi tisíc lidí.
„Jsou to příhraniční regiony v Ús-

teckém či Karlovarském kraji a pak
jsou to velkáměsta, kde je nízká ne-
zaměstnanost. A jsou zařízení, kde
to řeší lidmi z Ukrajiny či Bělo-
ruska,“ vysvětluje za asociaci
její prezident Jiří Horecký. I se-
hnat zahraniční pracovníky
ale bývá pro domovy obtíž-
né, a tak spolupracují s per-
sonálními agenturami.
Třeba zařízení pro senio-

ry Domov U Biřičky, které zři-
zuje Královéhradecký kraj, za-
platilo takové agentuře již

více než 40 tisíc korun za
dvě ukrajinské vše-

obecné zdravot-
ní sestry.
„Jsou zapraco-
vané, velmi
citlivé k po-
třebám seni-
orů a my

máme eminentní zájem na tom,
aby zde zůstaly pracovat nadále.
Nyní v domově stále chybí osm pe-
čovatelů a pět sester,“ popisuje ře-
ditelka domova a viceprezidentka
Asociace poskytovatelů sociálních
služeb ČR Daniela Lusková.

Zdržení na ministerstvu
Podobný postup zvolil i ředitel vej-
prtského zařízení, kde dříve praco-
valo podle jeho slov jedenáct Ukra-
jinců. Po třech měsících, kdy končí
takzvané schengenské vízum, na je-
hož základě tam Ukrajinci pracova-
li, ale musel domov projekt zasta-
vit. „Měsíc a půl se nemůžeme do-
mluvit na ministerstvu vnitra, aby
měli povolení. Byli to perfektní za-
městnanci, vzdělaní, pracovití,“
uvedl ředitel Domova pro osoby se
zdravotnímpostiženímVejprty Vik-
tor Koláček.
Věc si předávala mezi sebou mi-

nisterstva. „Bylo zjišťováno, zda ci-
zinci mají na tuto práci kvalifikaci,
neboť cizinci žádnou kvalifikaci ne-
předložili,“ říká mluvčí minister-
stva vnitra Hana Malá. „Když se
v polovině ledna na ministerstvo
vnitra obrátil ředitel zařízení ve Vej-
prtech, že na uvedené pozice není
potřeba žádná kvalifikace, minis-
terstvo reagovalo obratem a požá-
dalo ministerstvo práce a sociál-
ních věcí o stanovisko, neboť zá-
kon o sociálních službách patří do
jeho kompetence,“ vysvětlila zdrže-
ní.

Eva
Zahradnická

PRAHA Tisíce modrásků se každý
rok prohání na loukách kolem
Labe u východočeské Přelouče,
kudy by v budoucnumohla vést tra-
sa kanálu Dunaj–Odra–Labe. Teď se
jim dostane oficiální ochrany.
Vláda rozšířila seznam evropsky

významných lokalit soustavy Natu-
ra 2000 právě o Louky u Přelouče
a štěrkopískové náplavy Labe
v chráněném území Porta Bohemi-
ca. Obě lokality jsou dlouhodobě
ohroženy plány na výstavbu projek-
tů, které mají zlepšit splavnost.
Podlemluvčí ministerstva životní-

ho prostředí Petry Roubíčkové
díky zařazení na seznam konečně
došlo k vyjasnění právní situace
obou míst z hlediska jejich posuzo-
vání, třeba kvůli možnosti budou-
cích dopravních vodních staveb –
zdymadel a jezů.

Stížnosti hlavy státu
Upřednostňování ochrany modrás-
ků před těmito stavbami kritizoval
vminulosti prezident Miloš Zeman.
Konkrétně šlo třeba o projev při pří-
ležitosti jmenování předsedy Nej-
vyššího správního soudu, který o
stížnostech ekologů rozhoduje.
„Splavnění Labe do Pardubic bylo
Nejvyšším správním soudem zasta-

veno kvůli motýlu, který se jmenu-
je modrásek,“ uvedl Zeman.
Louky u Přelouče jsou rozsáhlým

územím, na kterém se dlouhodobě
vyskytují stovky modrásků očkova-
ných a bahenních. V některých le-
tech to bylo až deset tisíc jedinců.
Výměra lokality je 133,5 hektaru.
Štěrkopískové náplavy na českém

dolním toku Labe jsou zcela výji-
mečným typem lokality. A to svým
rozsahem a zároveň zde žije mno-

ho vzácných druhů rostlin, napří-
klad drobnokvět pobřežní.
Návrh na doplnění soustavy Natu-

ra 2000 se objevuje už poněkoliká-
té. Podle ekologických organizací
vyhlášení dosud bránilo především
ministerstvo dopravy, které se na
Labi snaží prosadit výstavbu jezu
u Děčína, vodního díla u Přelouče
a kanálu Dunaj–Odra–Labe.
Podle aktivistů je Česko povinno

zabezpečit ochranu nejvzácnějších

a nejohroženějších druhů živoči-
chů, rostlin a typů přírodních stano-
višť stejně jako všechny ostatní stá-
ty Evropské unie. Evropská komise
navíc s českou vládou vede řízení
za dosavadní ignorování této povin-
nosti v případě zmíněných dvou lo-
kalit. „Za to hrozí Česku vysoká po-
kuta, jako je tomu v případě Polska
za nelegální těžbu v Bělověžském
pralese,“ uvedl Jiří Kaňa,mluvčí or-
ganizace Arnika. — Robert Oppelt

Kristína
Paulenková

Modrásek Louky u Přelouče na Pardubicku je lokalita důležitá pro výskyt dvou vzácných druhůmotýlů, modráska
bahenního amodráska očkovaného (na snímku). Foto: Shutterstock

Kontroly kvůli neštěstí
Po tragédii ve Vejprtech města prověřují svá zařízení pro postižené

Zemanův kanál má problém

Některá zařízení se
potýkají s palčivým
nedostatkem
personálu. Jde až
o tisíc lidí.

Rezignace

Šéfka lidického
památníku
skončila
Ředitelka Památníku Lidice Marti-
na Lehmannová, která včera rezig-
novala, podle ministra kultury Lu-
bomíra Zaorálka (ČSSD) postrádala
schopnost komunikovat s lidmi a
empatii nutnou pro jednání s přeži-
všími. Protože je odborně zdatná,
Zaorálek nabídl Lehmannové na
pondělní schůzce, aby post sama
opustila. Ministr to včera řekl novi-
nářům. Zaorálek chce nyní co nej-
rychleji vyhlásit výběrové řízení na
jejího nástupce. Přál by si najít ně-
koho, kdo má vztah k Lidicím a je
schopen empatie a citlivosti.
Lehmannová včera obvinění, že ne-
ctí fakta, odmítla. Složit funkci se
rozhodla, protože nemá důvěru
v Zaorálka. (ČTK)

Upřesnění
Ve včerejším článku MF DNES „Ze-
mřel předseda Senátu“ bylo ne-
správně uvedeno, že státní pohřeb
prezidenta Ludvíka Svobody se ko-
nal v roce 1975. Tehdy ale Svoboda
pouze abdikoval, zemřel až o čtyři
roky později, konkrétně v roce
1979. (red)

Motocykly
Koupím Moto, Auta a Díly, Škoda, Octavia,
Tatra, Wartburg 311, JAWA, ČZ, PAV,
775262334213840

Sběratelství
Zaplatím nejvyšší ceny za mince i sbírku,
bankovky,hodinky,vyznamenání a známky,
odhad i po telefonu.Tel: 602 802 040213396

Knihy a časopisy
Knihy! Odkoupím velkou knižní pozůstalost,
Praha a okolí. Tel:603478873212180

Koupím
Koupím shozy a trofeje i celé sbírky. Tel.:
773 191 811, trofejeeu@gmail.com212948

Soudní znalec zdarma ocení obrazy, znám-
ky, dopisy, pohledy, mince, bankovky. Sbírky
i jednotlivosti též rád koupím a platím nejvyš-
ší ceny. Ihned, profesionálně, 24 hodin den-
ně. Tel: 608709299213411

Koupím housle, violu, violoncello, kontrabas
i poškozené. T: 739907598213862

TERA-VARI, MF-70, TZ4K, MT8 koupím T:
603 897 100214137

Hodinářská pozůstalost. T:602303309214322

Výkup všech hodinek. T:602303309214375

Skla do hodinek T602303309214435

Umění a starožitnosti
Knihy! Odkoupím velkou knižní pozůstalost,
Praha a okolí. Tel:603478873212132

Místo
tragédie

VeVejprtech
zemřelopři po-
žáru osm lidí.

V domě(na
snímku) žili

lidé smentál-
nímpostiže-
ním. Foto:

Iveta Lhotská,
MAFRA


