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Spalničky bude mít
letos asi tisíc lidí

Po atentátech vyměnil
prezident šéfa policie

Výstava porovnává
dvě sametové revoluce

Jezídové nepřijmou děti
žen znásilněných islamisty

Ozzy a Judas Priest
vystoupí v Praze

Nemocných spalničkami v Česku je
od začátku roku 479, téměř třetina
případů byla v Praze. V posledních
pěti týdnech počty nových případů
klesají. Informace zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví. Za celý loňský rok
bylo 203 nemocných. Ministerstvo
odhaduje, že do konce roku by mohlo
nemocných být kolem tisícovky. Spalničky jsou vysoce nakažlivé onemocnění, které vyžaduje karanténu.

Srílanský prezident Maithripala Sirisena
jmenoval nového šéfa policie v rámci
personálních změn po teroristických
útocích z 21. dubna, při nichž islamisté
zabili přes 250 lidí. Čandana Vikramaratne vystřídá v čele policie dosavadního
šéfa Púdžitha Džajasundaru. Bezpečnostní složky čelí kritice, že o hrozbě
velikonočních útoků na kostely a hotely
věděly, ale nepodnikly nutná opatření
s cílem jim zabránit.

První souhrnnou přehlídku portugalského vizuálního umění v Česku představuje výstava Karafiáty a samet s podtitulem Umění a revoluce v Portugalsku
a Československu (1968–1974–1989).
Ukazuje v konfrontaci s díly československých umělců překvapivé podobnosti i paradoxy převratných událostí
Portugalska a Československa. Výstava
bude ode dneška přístupná v Městské
knihovně v Praze.

Komunita jezídů v Iráku nepřijme děti žen
a dívek, které znásilnili bojovníci teroristické organizace Islámský stát. Duchovní
vůdci komunity to oznámili nedlouho
poté, co se na veřejnost dostalo jejich
dřívější prohlášení, ve kterém se naopak
hovořilo o přijetí „všech přeživších“. Informovala o tom agentura televizní stanice
al-Džazíra. Rozhodnutí duchovních již
odsoudily lidskoprávní organizace jako
například Human Rights Watch (HRW).

V pražské O2 areně vystoupí
29. února 2020 britské metalové
legendy – zpěvák a skladatel
Ozzy Osbourne a skupina Judas
Priest. Vystoupení Osbourna
bude součástí šestitýdenního
turné No More Tours 2.

Evropské volby mohou být pro TOP 09
posledním úspěchem, míní odborníci
benedikt.lederer@economia.cz

V

průzkumech volebních
preferencí se kdysi vlád‑
ní strana pohybuje pod
pětiprocentní hranicí či
na ní. Podle posledního zveřejně‑
ného průzkumu agentury Median
by TOP 09 v dubnu dostala čty‑
ři procenta hlasů a do sněmovny
by se nedostala. Lépe si nevede
v posledním půlroce ani v průzku‑
mech Centra pro výzkum veřejné‑
ho mínění a společnosti Kantar CZ.
U nich TOP 09 získala maximálně
5,5 procenta hlasů s tím, že se po‑
čítá s jednoprocentní odchylkou.
I přes tyto výsledky předseda
TOP 09 Jiří Pospíšil odmítá, že by
jeho strana měla problémy s pod‑
porou voličů. „Průzkumy nechci
přeceňovat. Preference naší stra‑
ny jsou pořád stejné, mezi třemi až
pěti procenty,“ říká Pospíšil. Podle
odborníků však situace, v níž se na‑
chází TOP 09, není tak optimistic‑
ká, jak uvádí její lídr.
„S ohledem na průzkumy tří
největších společností lze vidět,
že podpora TOP 09 klesá a sama
by měla problém se do sněmovny
dostat,“ podotýká sociolog Daniel
Prokop spolupracující s agenturou
Median. „Dochází jim dech a samo‑
statnou budoucnost TOP 09 vidím
velmi černě,“ souhlasí politolog

Aplikace ukáže, jak
se žije s demencí
Markéta Šrajbrová

marketa.srajbrova@economia.cz

Z

dravého člověka patrně ne‑
napadne, jaké trauma může
pacientovi s demencí způ‑
sobit obyčejná rohožka,
ke které se nemocný zdánlivě ne‑
pochopitelně bojí byť jen přiblížit.
To, že v jeho světě obdélník přede
dveřmi vypadá jako jáma, pomůže
osvětlit australská aplikace využí‑
vající virtuální realitu. Nyní bude
k dispozici i českým uživatelům.
Zdravotnický personál, ale i pří‑
buzní nemocných se díky speciál‑
ním brýlím ocitnou v roli staršího
muže Edieho, který se v noci snaží
ve vlastním bytě najít toaletu. Vy‑
děšený a dezorientovaný nakonec
skončí u koše na prádlo.
Aplikaci, která se stejně jako
hlavní protagonista příběhu jme‑
nuje EDIE, vyvinula asociace De‑
mentia Australia. Ta posledních tři‑
cet let učí pečovatele i rodiny, jak
přistupovat k lidem s demencí, na‑
příklad s Alzheimerovou chorobou.
Na převedení aplikace do české‑
ho prostředí i jazyka se Australané
domluvili s českou Asociací posky‑
tovatelů sociálních služeb. Česko
je tak první evropskou zemí, která
bude moct produkt využívat. Aso‑
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a prorektor vysoké školy Cevro
Institut Ladislav Mrklas.
Nic na tom nemohou podle obou
odborníků změnit ani květnové
volby do Evropského parlamentu.
Do nich kandiduje TOP 09 na jedné
kandidátce se STAN. Prokop sou‑
dí, že tato formace může získat až
15 procent hlasů. Jako návrat na vý‑
sluní to však nevidí, situaci naopak
popisuje jako labutí píseň TOP 09.
„Pokud získá ve volbách 15 procent,
bude to vykládat jako úkaz síly
a že není na odchodu. Jenže tak to
není. Půjde jen o efekt účasti u vo‑
leb, k nimž chodí méně lidí a spíše
vzdělanější a angažování,“ popisuje
Prokop. Mrklas připomíná, že dob‑
rý výsledek v evropských volbách
měla strana i před pěti lety, v boji
o sněmovnu jej ale nenapodobila.
Důvodů, proč strana strádá,
vidí odborníci několik. TOP 09 už
není jedinečná kladným vztahem
k EU, do stejných vod řadí odbor‑
níci i ODS po vyloučení Václava
Klause ze svých řad, piráty, STAN
a lidovce. Zároveň straně chybí tvá‑
ře lákající voliče. Oblíbený Karel
Schwarzenberg je v ústraní a Mi‑
roslav Kalousek ani Pospíšil lidi
tolik nelákají. Kalousek má řadu
odpůrců, Pospíšil jako europosla‑
nec a pražský zastupitel není to‑
lik vidět.
Podle Prokopa může mít na ur‑
čitý úpadek strany vliv také to, že
jedná spíše ideologicky, a ne prag‑

ciace ho od května nabídne formou
kurzů. Podle prezidenta asociace
a současně Evropské sítě stárnutí
Jiřího Horeckého mohou semináře
zprostředkovat pečujícím „ojedi‑
nělý zážitek“, a zkvalitnit tak péči
o nemocné. „Předpokládáme, že zá‑
jem o školení virtuální reality EDIE
projeví také experti z dalších ev‑
ropských zemí,“ uvedl australský
velvyslanec Paul Wojciechowski.
VedoucíaustralskéhotýmuTanya
Petrovichováuždřívepopsala,žeze‑
jména příbuzní na virtuální zážitek
reagují emotivně, protože poprvé
doopravdy pochopí, proč má jejich
partner nebo rodič s některými věc‑
mi problém. „Zamyslí se nad tím, jak
se ke svému blízkému chovali. Když
pochopí, jak nemocnému je, mají
častovýčitky,“vysvětlilaPetrovicho‑
vá, jež s aplikací do Prahy přijela loni
na podzim. Dodává, že EDIE zdra‑
vým lidem pomůže změnit domácí
prostředítak,abysevněmnemocný
cítilkomfortně.Stačídrobnosti–ne‑
chat v noci na chodbě rozsvíceno,
na dveře toalety dát ceduli a raději
je rovnou nechat pootevřené.
Dnešního představení aplikace se
zúčastní také ministr zdravotnictví
Adam Vojtěch (za ANO), který při‑
pomíná, že s demencí v Česku žije
asi 150 tisíc lidí. A vzhledem ke stár‑
nutí populace jich bude přibývat.

procenta
hlasů by maximálně získala
TOP 09 ve sněmovních
volbách, podle průzkumů
tří agentur.

15

procent
může získat podle odhadů
odborníků kandidátka
STAN a TOP 09
v evropských volbách.
Mraky nad TOP 09
Šéf TOP 09 Jiří Pospíšil
odmítá, že by jeho
strana měla problémy
s podporou voličů.
Foto: ČTK

maticky. „Odsoudí třeba v Praze
daň z prázdných domů, nazve to
komunismem, ale už nepřináší ře‑
šení problému,“ popisuje sociolog.
Jestli nechce strana upadnout
do zapomnění, měla by se podle od‑
borníků spojit s jí blízkou konku‑
rencí. „A zároveň přijít s něčím dů‑
věryhodným. Třeba s konceptem
na zlepšení situace ve školství, kte‑
ré je velkým českým problémem,“
míní Mrklas. Se spojováním po‑
litických uskupení před volbami
do jedné formace šel Pospíšil už

do volby předsedy TOP 09 v roce
2017, v níž uspěl.
„Podporuji to stále, ale počkal
bych na evropské volby, jak dopad‑
nou. Pak bude prostor se dál bavit.
Spojování musí být postupné, ne‑
stavět nějaké vzdušné zámky, že se
spojujeme navždy. Záleží na pro‑
gramové shodě,“ říká Pospíšil.
O budoucnosti strany také roz‑
hodne její podzimní sněm, na němž
si bude volit nové vedení. S ním
chce pak jednat o možné spolu‑
práci předseda STAN Vít Rakušan.
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mandátů
si vybojovala strana
ve sněmovních volbách
v roce 2017, když získala
5,31 procenta hlasů.
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