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Lidé ze sociálních služeb upozorňují,
že situace je vážná. Potřebují miliardy

Zazní nový Dvořák,
skladatelem je PC

Vládní politici, kteří se v po-
sledních týdnech dohadu-
jí ohledně zvyšování dů-
chodů či peněz pro rodiny

s dětmi, musí řešit další vážný pro-
blém.Meziposlanci i lidmi,kteří se
věnují sociálním službám, roste ra-
pidně nespokojenost s přístupem
vlády k problémům v této oblasti.

„Situace je alarmující, na sociál-
ní služby chybí letos dvě miliardy
korun. Je nezbytné, aby vláda tyto
peníze poskytla,“ prohlásil včera
prezident Asociace poskytovate-
lů sociálních služeb Jiří Horecký.

Jeho apel na vládu podpořili
také předseda Svazu měst a obcí
František Lukl nebo Asociace kra-
jů a mnozí poslanci. Ti už minulý
týden vyzvali kabinet, aby před-
ložil do letošního září analýzu

Vyšel nový opus Antonína
Dvořáka, už 115 let mrt-
vého génia vážné hudby.
Nejde o prostý nález jeho

dosud neznámého díla v Českém
muzeu hudby. Tam se našel pouhý
fragment. Richard Stiebitz a Filip
Humpl ze společnosti Wunder-
man vytvořili projekt, na jehož
konci je skladba pro klavír dokom-
ponovaná počítačem.

Do hudebního experimentu,
který rozehrává dialog mezi člo-
věkem a umělou inteligencí s ná-
zvem AIVA (Artificial Intelligence
Virtual Artist), se zapojil orche-
str PKF – Prague Philharmonia.
Počítač na základě analýzy všech
115 opusů Antonína Dvořáka „na-
psal“ dílo v tónině e moll, jež pak
nahrál devětatřicetiletý klavírní
virtuos a pedagog Ivo Kahánek.

„Na úplném počátku stojí slovo
experiment. Touha prověřit, jak
lze umělou inteligenci kreativně
využít a kam až sahají její možnos-
ti,“ uvedli Stiebitz a Humpl k pro-
jektu AIVA/Dvořák: From the Fu-
ture World.

K tomu chtěli vytvořit dílo, kte-
ré zaujme posluchače. „V průběhu
dosavadní části projektu se rozvi-
nula ojedinělá debata s technolo-
gy i hudebníky. Diskuse velmi ši-
roká, aktuální, nabalující na sebe
stále nové a nové otázky. Došli
jsme k poznání, že dílo AIVA v nás
vyvoláváemoce,kterépodrukama
skvělého interpreta dokážou na-
plno obživnout,“ doplňují strůjci
projektu.

Umělou inteligenci AIVA od
roku 2016 vyvíjí lucemburská spo-
lečnost Aiva Technologies. Systé-
mu byl francouzským kolektivním

funkčnosti současného modelu
financování sociálních služeb.

Sdosavadnímmodelemneníspo-
kojená ani ministryně financí Ale-
naSchillerová. „Předpoklady,které
byly vkládané do zákona o sociál-
ních službách z roku 2006, se ne-
naplnily. Spokojen v zásadě není
nikdo. Kapacity terénních, ambu-
lantních a pobytových sociálních
služeb jsou nedostatečné a způsob
financování je nevyhovující,“ tvrdí
správkyně státní pokladny, která
volá po zásadní změně zákona.

Problém je ale v tom, že příprava
takových změn bude trvat měsíce,
možná roky. Lidé, kteří se denně
věnují poskytování sociálních slu-
žeb, souhlasí, že zákony se musí
změnit. Jedním dechem však do-
dávají, že kromě toho potřebují
okamžitou pomoc. Ta by měla spo-
čívat v odeslání zmiňované částky
dvou miliard ze státního rozpočtu.
Horecký tvrdí, že mu denně cho-

správcem SACEM přiznán status
„autor“. AIVA už analyzovala sko-
ro 30 tisíc skladeb autorů od ba-
roka až po 20. století, ke kterým
uplynula autorskoprávní ochrana.

Klavírista Ivo Kahánek, který
fragment skladby dokončený po-
čítačem nahrál, se k možnostem
umělé inteligence v hudbě staví
obezřetně.

„Lidská inteligence je úžasný
instrument schopný sofistikova-
ného uvažování na mnoha úrov-
ních, avšak pevně integrovaný
do naší osobnosti, neoddělitelný
od citu, intuice, morálky. Umělá
inteligence je naproti tomu bri-
lantní demonstrací jediné složky
lidského nitra, a to schopnosti
racionálního myšlení. V tom se
skrývá její obrovský technologic-
ký potenciál a minimálně stejně
velká míra rizika,“ komentoval
hudebník.

„Z mého, velmi zjednodušené-
ho pohledu se umělá inteligen-
ce může nejen v hudbě stát dob-
rým sluhou, ale špatným pánem,“
dodal.

Tvůrci zadaliAIVAdalší fázipro-
jektu – úpravu první části pro kla-
vír do sazby pro smyčcové kvarte-
to a dokomponování druhé a třetí
věty ve stylu Antonína Dvořáka
rovněž pro smyčcové kvarteto.
Vznikla tak třívětá kompozice,
z níž třetí část zazní 15. listopadu
vorchestrálnímcykluPKFvRudol-
finu pod taktovkou jejího šéfdiri-
genta Emmanuela Villauma.

„Je to fascinující experiment,
ale pořád je to jen experiment. Vý-
sledek je impozantní a legitimní,
ale není to Dvořák,“ konstatoval
Villaume. ČTK

dí kvůli nedostatku peněz z mno-
ha různých domovů pro seniory
a dalších sociálních zařízení nalé-
havé stížnosti.

„Všem říkám, ať tyto své dopisy
posílají panu Babišovi, paní Schi-
llerové a paní Maláčové,“ říká Ho-
recký s odkazem na členy vlády,
jichž se tento problém nejvíc týká.

Ministryně práce a sociálních
věcí JanaMaláčováslibuje, žebude
se zástupci samosprávy i provo-
zovatelů sociálních služeb jednat.
Zároveň ale zdůrazňuje, že málo-
kdo oceňuje, jak moc peněz vláda
do této oblasti dává.

„Například v letech 2012 a 2013
byly dotace do této oblasti trist-
ních 6,83 miliardy korun a mnoho
sociálních služeb muselo skončit
nebo bojovalo o přežití. Oproti
tomu v letošním roce máme histo-
ricky nejvyšší dotaci, a to 15,72 mi-
liardy korun,“ upozorňuje a dodá-
vá, že vláda se například postarala

o navýšení peněz zaměstnancům,
kteří sociální služby poskytují.

Ani tyto peníze však nestačí.
Naopak, zvyšování platů paradox-
ně znamená pro provozovatele so-
ciálních služeb, kteří jsou na pe-
nězích od státu závislí, problém.
Potřebovali by, aby stát na platy
přispěl vyšší částkou.

Když opoziční poslanci vládu
před tímto problémem varovali
a navrhovali do státního rozpočtu
před koncem loňského roku stov-
ky milionů navíc, vládní poslanci
schválení zabránili.

Ministryně financí Schillerová
se staví proti tlaku posílat další
peníze. „Musí se řešit podstata
problému. Ne přímo či nepřímo
podporovat jen tlaky všech aktérů
na státní rozpočet. Další eskala-
ce výdajů státu není dlouhodobě
možná,“ tvrdí Schillerová a volá
po jednání, které přinese zásadní
změny v celém systému.
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mld.
Kolem dvou
miliard žádají
provozovatelé
sociálních
služeb,
hejtmani
a starostové
po vládě.

USNESENÍ POSLANCŮ
SMĚREM K VLÁDĚ

■ Sněmovna vyzývá vládu,
aby do 30. září 2019 předložila
analýzu funkčnosti současného
modelu financování sociálních
služeb v Česku s porovná‑
ním dopadů na poskytování
sociálních služeb v jednotlivých
krajích.

■ Sněmovna vyzývá vládu,
„aby po projednání s Asociací
krajů předložila Poslanecké
sněmovně novelu zákona o so‑
ciálních službách, včetně změn
a přílohy tohoto zákona týka‑
jící se výše procentního podílu
krajů na celkovém ročním
objemu finančních prostředků
na sociální služby“.

■ Sněmovna vyzývá vládu, aby
do 20. dubna 2019 předložila
Poslanecké sněmovně návrh
k urychlenému dofinancování
sociálních služeb pro rok 2019
ve výši 2,072 miliardy korun
podle schváleného usnesení
Komise pro sociální věci Aso‑
ciace krajů.

Je to střet zájmů
par excellence.
David Ondráčka
Ředitel Transparency
International ČR k vazbám
poslance a prvního
místopředsedy ANO Jaroslava
Faltýnka na olomouckého
miliardáře a majitele Banky
Creditas Pavla Hubáčka
a manažera téže banky
Jiřího Salajky.

■ ČESKO

Největším znečišťovatelem
ovzduší jsou Počerady
Hnědouhelná elektrárna Počerady vypustila
v roce 2018 do atmosféry nejvíce oxidu
uhličitého z českých zdrojů, přes 5,5 milio‑
nu tun. Na druhém místě skončila další
elektrárna společnosti ČEZ Tušimice II s více
než 4,4 milionu tun CO2, třetím největším
znečišťovatelem byla elektrárna Chvaletice
skupiny Sev.en Energy finančníka Pavla
Tykače. O datech ze systému obchodování
s emisními povolenkami Evropské komise
informovala Greenpeace ČR.

■ FRANCIE

Dílo slavící výročí pyramidy
v Louvru návštěvníci zničili
Jen několik hodin měli návštěvníci Paříže
o víkendu na to, aby se pokochali optic‑
kou iluzí, kterou u příležitosti oslav 30. vý‑
ročí skleněné pyramidy muzea Louvre vy‑
tvořil streetartový umělec JR. Francouzský
výtvarník na nádvoří Louvru vylepil obří
papírovou koláž, která díky iluzi umož‑
ňovala pohled do hloubky na imaginární
základy pyramidy. Procházející návštěvníci
ale obraz během několika hodin rozšlapali.
Informoval o tom server BBC.

■ Z TWITTERU

Ironií brexitu je, že Spojené království
stále víc připomíná politicky nestabilní
evropské země, ze kterých si dřív
utahovalo (Itálie, Řecko atd.)

@georgeeaton
George Eaton, britský novinář z týdeníku
New Statesman

■ ČESKO

Výzkum: třetina mladých
ve vztahu zažila násilí
Třetina mladých lidí, kteří mají zkuše‑
nosti se vztahem, zažila ze strany svého
partnera násilí. Vyplynulo to z průzkumu
centra pro oběti domácího násilí ProFem,
který představila vedoucí sociálních služeb
organizace Dana Pokorná. Dopady násilí
ve vztazích mladých lidí jsou podle ní
alarmující – anorexie, sebepoškozování
či myšlenky na sebevraždu. Je podle ní po‑
třeba, aby se s tímto tématem naučili lépe
pracovat pedagogové a výchovní poradci.
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ŠAMPION V OBLACÍCH•Proletěli jsme se ve špičkovém českém ultralightu VL3 evolution.
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NOČNÍ KRÁL
HEREC A KASKADÉR VLADIMÍR FURDÍK PROSLUL ROLÍ
NOČNÍHO KRÁLE V SERIÁLU HRA O TRŮNY
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