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TÉMA
Gesční radní 
představují, jak radnice 
pátého městského 
obvodu reaguje na 
koronavirovou pandemii.
 str. 2

SOLIDARITA
Lidé proti nákaze.  
Šijí se roušky,  
nechybějí mladí.  
Některé hospody vaří 
dál a jídlo rozvážejí.
 str. 3

SLOVO STAROSTKY

ve zcela mimořádné době, která 
nemá v  novodobé historii naší 
republiky obdoby, bych Vám 
všem chtěla především poděko-
vat za klid a  rozvahu, s  nimiž 
zvládáte nynější složitou situaci. 
Život naruby nám všem dočas-
ně obrátil virus šířící se napříč 
celým světem. V momentu jsme 
museli odložit své plány a záro-
veň se rychle zadaptovat na nové 
životní podmínky. Svým založe-
ním jsem rozhodně optimistkou, 
a proto věřím, že tato neočeká-
vaná situace pomine a náš život 
se dostane do normálních kolejí. 

Můj optimismus denně pod-
poruje Vaše ukázněnost, ohle-
duplnost a  především solidarita 

a ochota pomáhat si navzájem. 
Semkli jsme se. Všichni jsme po-
chopili, že za nás v první linii bo-
jují naši lékaři, sestřičky a veške-
rý zdravotnický personál. Obdiv 
si zaslouží pokladní a prodavači 
v  obchodech. Všichni prokazují 
svým přístupem velikou zodpo-
vědnost a obětavost. 

Do nesmírně svízelné situace 
se mohou dostat senioři a  další 
potřební. Lidé pracující v  pečo-
vatelských službách a dobrovol-
níci se starají o to, aby tomu tak 
nebylo. Na rodiče jsou naloženy 
nové požadavky. Musí udržet 
děti „na uzdě“ a  trpělivě jim 
vysvětlovat, že musí doma dělat 
v daleko větší míře úkoly a že na 

hřiště za spolužáky se zkrátka 
jít nemůže. Mnozí pochopili, že 
osobní kontakt s  kamarády je 
nenahraditelný. 

Jsem nadšená z  toho, že jste 
se spontánně zapojili do šití tolik 
potřebných roušek. Děkuji všem 
provozovnám, které jsou schop-
né zajistit stravování. Tato služ-
ba je cenná především pro seni-
ory a  osamělé a  jinak potřebné 
občany. Oceňuji dobrovolníky, 
kteří pomáhají s venčením psích 
mazlíčků nebo s  nákupy. Jasně 
se ukazuje, že běžné činnosti se 
neočekávaně mohou stát problé-
mem. Ale vlastně nemohou, pro-
tože jsou kolem nás lidé ochotní 
pomáhat.

Vydržme! Jsem přesvědčená, že 
z  nynějšího nouzového stavu vy-
jdeme posíleni a zároveň poučeni.

Z radnice Vás denně informu-
jeme o  všem podstatném, co je 
třeba vědět pro překlenutí těch-
to časů. Velmi oceňuji rychlou 

adaptaci zaměstnanců radnice. 
I přes nastalé okolnosti náš úřad 
v omezeném režimu funguje.   

Za všechny zastupitele děkuji 
všem, kteří se aktivně podílejí na 
zajišťování chodu našeho státu. 
Také děkujeme Vám všem za 

projevovanou podporu a pomoc. 
Držme si v  této těžké zkoušce 
palce. Společně ji zvládneme!

S úctou
Vaše starostka
Renáta Zajíčková 

Vážení občané Prahy 5,

Rada páté městské části se v současnosti schází jednou za dva týdny.

NOUZOVÉ KONTAKTY
PRAHA5.CZ/KORONAVIRUS

112
JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ
pouze v případě ohrožení života a zdraví

257 000 555 / 739 310 119
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5
informace o provozu ÚMČ P5, provoz: 8–20 hod.
2. číslo: dotazy k situaci ohledně COVID-19

800 100 991
INFOLINKA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
pro instituce i veřejnost
provoz: po–ne 9–18 hod.

800 160 166
INFOLINKA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
krizová linka pro seniory nad 65 let
(i psychologická pomoc), provoz: nonstop

724 810 106 / 725 191 367
STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV
rady v souvislosti s koronavirem
provoz: nonstop

773 782 850 / 773 782 856
HYGIENICKÁ STANICE HL. MĚSTA PRAHY
pro zdravotní konzultace a občany se
zdravotními obtížemi, provoz: po–ne 8–20 hod.

283 104 111 / 800 050 248
SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
dávky na děti, dávky na ošetření člena rodiny,
neschopenka, provoz dle webu cssz.cz

OMEZENÍ

Na úřad choďte jen v nutných případech

OBČANSKÁ SPOLEČNOST

Příjemné zjištění. Solidarita existuje

Podobně jako v jiných praž-
ských obvodech i na Úřadu 
MČ Praha 5 platí mimo-

řádný, omezený provoz. Vedení 
radnice v této souvislosti vyzývá 
občany, aby si své administrativ-
ní záležitosti vyřizovali osobně 
jen v nejnutnějších případech. 
Přirozeně platí zákaz vstupu do 
administrativních budov úřadu 
bez ochranných prostředků 
dýchacích cest.

Nejčastěji se ptáte na to, jak si 
v této nelehké době vyzvednout 

občanský průkaz, vystavit rodný 
list nebo pozastavit živnostenské 
oprávnění. Uvedené požadavky lze 
vyřídit osobně jen v pondělí od  
13 do 16 hodin a ve středu od 8 do 
11 hodin. Ale pozor, vždy jen po 
předchozí telefonické nebo e-mai-
lové domluvě. Úřad pro tyto účely 
zřídil dvě telefonní informační lin-
ky, a to 257 000 555 a 739 310 119. 
Jsou vám k dispozici od pondělí 
do pátku mezi 8. a 20. hodinou.

Lidé s propadlým řidičským 
průkazem mohou po dobu nou-

zového stavu vyhlášeného kvůli 
šíření nového koronaviru dál 
řídit. Občané také mohou nadále 
používat propadlé občanské prů-
kazy nebo cestovní pasy k pro-
kázání totožnosti. Výjimka platí 
pro doklady totožnosti propadlé 
po 1. březnu a řidičské průkazy, 
kterým skončila platnost v době 
nouzového stavu.

Také vás často zajímá, jak je to 
s parkováním v zónách placeného 
stání. Ty na celém území Prahy 
neplatí, důvodem je, aby se lidé 

dostali snáze k lékaři, do lékárny 
atp. Auta s kamerou společnosti 
Eltodo stále jezdí za účelem 
monitoringu volných míst. Buďte 
k sobě ohleduplní a využívejte 
parkování v zónách jen v případě, 
že je to opravdu nutné.

Provoz podatelny je zachován 
pouze v režimu elektronické 
komunikace prostřednictvím 
elektronické podatelny, infor-
mačního systému datových 
schránek a prostřednictvím 
České pošty. n tk

Vypjaté okamžiky světové 
pandemie koronaviru 
přinesly kromě všech 

negativních dopadů také jeden 
úžasný efekt. Jak v České repub-
lice, tak v páté městské části se 
doslova ze dne na den zvedla 
nebývalá vlna společenské a ob-
čanské solidarity. Nově vzniklé 
skupiny dobrovolníků nabídly 
nezávisle na veřejných insti-
tucích svoji pomoc seniorům 
a všem dalším potřebným.

Povzbuzující bylo třeba 
rozhodnutí tisícovky studentů 
posledních ročníků medicíny 
z pražských lékařských fakult, 
kteří nabídli svoji pomoc 
přetíženým zdravotníkům 
a nemocnicím v metropoli. 
Magistrát Hlavního města 
Prahy zprovoznil krizovou linku 
pro pražské seniory. Operátoři 
této linky nabízejí vedle krizové 
psychologické pomoci také 

donášku nákupu seniorům 
nebo jejich doprovod k lékaři. 
V podmínkách páté městské 
části potřebné služby pro 
čtrnáct tisíc seniorů starších 65 
let obstarávali vedle pracovníků 
Centra sociální a ošetřovatel-
ské pomoci Praha 5 vedeného 
ředitelkou Helenou Volechovou 
také dobrovolníci z neziskových 
organizací (například ADRA, 
Život 90), stejně jako spolu-
pracující dodavatelské firmy 
(Rohlík.cz nebo Košík.cz).

„V posledních letech jsem 
si často říkal, co zastaví vypjatý 
individualismus a neochotu lidí 
se více angažovat v komunitním 
a veřejném životě. A najednou to 
byl prudký nástup nebezpečné 
nemoci, který většinu lidí probral 
z letargie,“ míní radní Prahy 5 
Petr Lachnit (ANO).

Pokračování na str. 2 Pečovatelky a řidič rozvážející seniorům jídlo. Jedni z hrdinů dneška 
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po–pá 8–20 hod.



TÉMA

Radnice Prahy 5 začala dezinfikovat exponovaná veřejná místa. Tím je i Anděl

OBČANSKÁ SPOLEČNOST

Příjemné zjištění. Solidarita mezi lidmi stále existuje
Dokončení ze str. 1

Podle radního Lachnita občan-
ská společnost jako by dostala 
nečekanou příležitost prokázat, 
v čem je nezastupitelná. „Její 
rychlá reakce na aktuální výzvy 
a vše, co lidé v dané chvíli potře-
bovali, byla obdivuhodná. Byla 
charakteristická svou nezištností, 
pružností a tvůrčím duchem. 
Dobrovolníci šili v době 
akutního nedostatku respirá-
torů ochranné roušky, nosili 
seniorům nákupy a léky a venčili 
jejich pejsky. Opět se ukázalo, 

že jako národ skvěle funguje-
me v dobách krizí a dějinných 
zlomů,“ oceňuje.  

Vědět o seniorovi „v ohrožení“
Pracovnice sociálního odboru 
v rámci svojí běžné „depis-
tážní činnosti“ již před krizí 
navštěvovaly seniory zejména 
z věkových skupin mezi 80 
až 95 roky. Přestože mnoho 
seniorů tohoto věku pomoc 
v minulosti z různých důvo-
dů odmítlo, zůstali v evidenci 
odboru. A v souvislosti s pande-
mií proto mohli být telefonicky 

znovu kontaktováni, protože 
byl předpoklad, že zejména tato 
skupina bude potřebovat rychlou 
pomoc. Sociální odbor je také 
v úzkém kontaktu se zdravotnic-
kými zařízeními, která mu hlásí 
propuštění seniorů (především 
v nepříznivé sociální situaci) do 
domácí péče. 

Plné nasazení nonstop
Na počátku „koronavirové krize“ 
se sociální odbor dohodl na 
spolupráci s Dobrovolnickým 
centrem ADRA Praha. Tato or-
ganizace nabídla radnici Prahy 5 

pomoc proškolených, ověřených 
a zkušených dobrovolníků. Svoji 
pomoc zaměřuje zejména na 
seniory, kteří z preventivních 
důvodů nebo kvůli karanténě 
si nemohou nebo nechtějí zajít 
na nákupy. Podobná spolupráce 
byla navázána i s organizací 
Život 90. 

Také příspěvková organizace 
Centrum sociální a ošetřovatel-
ské pomoci Praha 5 zajišťuje s pl-
ným nasazením v nepřetržitém 
provozu včetně víkendů všechny 
své stálé klienty, ale věnuje se 
také další seniorské veřejnosti, 

která žádala o okamžitou pomoc. 
Dispečink pečovatelské služby 
celodenně zodpovídá dotazy 
a požadavky žadatelů z řad veřej-
nosti, zajišťoval zejména přinese-
ní nákupů do domácnosti, denní 
péči seniorům a rozvozy obědů 
aj. Rovněž Taxík Maxík je v plné 
permanenci.

Příběh se šťastným koncem
Před několika dny sociální 
odbor získal informaci, že se 
k seniorce ze Smíchova pokou-
šela „pod legendou“ sociálního 
pracovníka dostat neznámá 

žena do bytu. Zaměstnanci 
okamžitě uvědomili Policii ČR, 
která během dvou hodin dotyč-
nou identifikovala. Naštěstí se 
ukázalo, že jde o pečovatelku 
charitativní organizace, která se 
snažila po naléhání jiného kli-
enta pomoci jeho sousedce bez 
předchozího ohlášení. Nicméně 
i tento příklad ukázal, že také 
složky Policie ČR v Praze 5 
byly připraveny velmi aktivně 
vystoupit proti „šmejdům“. Tedy 
těm, kteří chtějí bezmocnost 
starých lidí využívat ve svůj 
prospěch. n tk

KORONAVIRUS

Co dělá radnice Prahy 5 v boji s infekcí? 
VELMI DŮLEŽITÁ VĚC. 
POMOC PODNIKATELŮM
Současná situace je výjimečná svým 
bezprostředním dopadem na životy 
lidí. Přijatá opatření budou mít velmi 
tvrdý dopad i na podnikatele v různých 
sférách. „Proto jsme na radnici Prahy 5 
přemýšleli nejen nad tím, jak zvlád
nout současnou situaci s koronavirem, 
ale také jak ulevit podnikatelům, 
provozovatelům činností, které jsou 
opatřeními nejvíc postiženy,“ řekla 
místostarostka Nadežda Priečinská 
(TOP 09). Radní již schválili záměr na 
poskytnutí slevy z nájmu, a to až do 
výše 90 procent měsíčního nájemné
ho, nebo odklad placení nájemného, 
provozovatelům zařízení v objektech 
v majetku MČ Praha 5, kteří v důsled
ku nařízení vlády o přijetí krizového 
opatření museli od 14. března uzavřít 
své provozovny. Sleva může být 
poskytnuta na základě podané žádosti 
a není nároková. Každá žádost bude 
posuzována individuálně s přihlédnu
tím ke všem známým okolnostem. 

„Zatím není možné určit rozsah 
opatření vlády, respektive délku jejich 
trvání, a proto zatím ani nevíme, do 
jaké míry budeme moci podnikatelům 
ulevit,“ uvedla místostarostka. Ta se 
spolu s radním Viktorem Čahojem 
(TOP 09) například zapojila do ma
gistrátního dobrovolnického projektu 
www.pomahamepraze.cz. n 

INVESTIČNÍ PROJEKTY 
(ZATÍM) JEDOU DÁL
Vypadá to, jako by se život v Praze 
zastavil. Co ale (zatím) jede naplno, 
jsou zásadní stavby, které městská 
část letos připravuje. „Rozpočet na rok 
2020 nastavil celkem ambiciózní plán 
investic přesahující celkem závrat
nou částku 300 milionů korun. Od 
začátku března byl na radnici zřízen 
zcela samostatný Odbor přípravy 
a realizace investic, navíc posílený 
o nové pracovníky. I přes mimořádnou 
situaci nechceme přerušovat práce. 
Finišujeme tak s dokončením nového 
pavilonu Základní školy waldorfské 
v Jinonicích. Děti ve škole v Drtinově 
ulici čekají na novou budovu bývalého 
Rakouského gymnázia, kde budou 
nové třídy pro družinu, ale i kmenové 
třídy a školní klub. Každý den jsou 
vidět posuny v rekonstrukci Raudnit
zova domu v Hlubočepech na dům pro 
seniory. Rada před pár dny schválila 
vypsání dvou letošních významných 
investičních akcí za více než 60 mili
onů korun. V létě totiž chceme zahájit 

výměnu oken a zateplení základní 
školy v Nepomucké ulici a nových sítí 
se dočká památková zóna Buďánka. 
Držíme si proto palce a doufáme, že 
vše půjde dál,“ věří místostarosta 
Tomáš Homola (STAN). n 

DOPAD NA ROZPOČET
Vedení radnice postupně uvolňuje 
prostředky na financování opatření 
souvisejících s nákazou. „Okamžitě po 
jejím propuknutí jsme navýšili výdaje 
rozpočtu na zvládnutí krizového stavu. 
Po vlastní linii nakupujeme zdravot
nický materiál, zejména dezinfekční 
prostředky a ochranné pomůcky. 
Pořizujeme germicidní lampy a objed
náváme dezinfikování prostor,“ infor
moval radní Viktor Čahoj (TOP 09). 
Podle něj ale lze očekávat snížení 
příjmů rozpočtu. Klesne výběr po
platků, zejména za užívání veřejného 
prostranství, ze vstupného a z uby
tování (plánovaná výše 21,5 milionu 
korun). Výpadek příjmů rozpočet pocítí 
u výběru z parkovacích zón. 

Současně se hledají oblasti, kde 
prostředky ušetřit. Jde zejména o pro
voz a některé jiné zbytné náklady. 
Vlivem omezení jsou rovněž rušeny 
veřejné akce. „Dopad nouzového stavu 
na naše hospodaření bude zásadní. 
Jelikož jsme však v posledních letech 
hospodařili zodpovědně, je naše 
městská část ve velmi dobré finanční 
kondici,“ sdělil radní. n

HYGIENA VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ
Jedním je základních atributů pře
konání pandemie je hygiena a s ní 

související úklid veřejného prostran
ství. Dle dohody se správní společ
ností CENTRA, a. s. byla od 23. března 
zahájena dezinfekce veřejných 
prostranství ve správě páté městské 
části. „Jde především o místa s vyšší 
koncentrací osob a místa v okolí 
budov občanské vybavenosti, jako 
jsou polikliniky, úřady, zastávky MHD, 
pěší zóny či náměstí. Zaměřujeme se 
zejména na plochy, které mohou být 
potenciálně infikovány. K dezinfekci 
ploch se užívá horká pára či postři
kovače,“ informoval místostarosta 
Lubomír Brož (ANO). Přednostními 
plochami jsou Poliklinika Barrandov, 
Trnkovo a Tilleho náměstí, pěší zóna 
Barrandov a Anděl, nám. 14. října, 
nám. Kinských, Arbesovo náměstí. 
Následovat budou další plochy dle 
aktuálních priorit. 

Zároveň v těchto dnech probíhá 
výměna písku na dětských hřištích, 
využije se tak jejich uzavření. Na dět
ská hřiště se dává nový, certifikovaný 
a hygienicky nezávadný materiál. n

VÝZVA PRO NAŠE ŠKOLY 
S vedením mateřských a základních 
škol jsou zástupci radnice v pravi
delném kontaktu. Všem ředitelkám 
a ředitelům se posílají doporučení 
a všechny podstatné informace. 
Každá škola si individuálně nastavila 
organizaci a fungování v mimořádné 
situaci. „Všichni se musí na nové 
požadavky výuky adaptovat. Je 
pravdou, že některé školy mohly na 
vzdálený model výuky naskočit dříve, 
jiné se musí na tento nový způsob 
výuky připravovat déle. Je také 
důležité nejdříve vše promyslet a do 
detailu připravit. Například tradiční 

klasifikace není pro tento způsob 
výuky ideální a pedagogové musí 
zvažovat všechna rizika a možnosti, 
které s tím souvisí,“ míní starostka 
Renáta Zajíčková (ODS). Podle ní také 
platí, že méně je více. „Není účelné 
zahlcovat žáky nadbytečnými úkoly, 
které je v ničem neposunou. Jeden 
dlouhodobější a komplexnější úkol dá 
dítěti více než několik nesouvisejících 
příkladů. Doba si žádá přehodnotit 
některé naše dosavadní stereotypy 
a zvyky, kterých máme v našem škol
ství dost a dost. Máme teď jedinečnou 
příležitost začít využívat efektivnější 
a modernější způsoby výuky,“ dodává 
starostka. n

ÚZEMNÍ ROZVOJ: 
PROJEDNÁNÍ  
PROJEKTŮ  
AŽ S VEŘEJNOSTÍ
I v čase nepříznivé epidemiologické 
situace odbor územního rozvoje stále 
funguje. „Soustředíme se především 
na probíhající územní a stavební 
řízení a vydaná rozhodnutí sta
vebního úřadu. Nečinnost v tomto 
směru by mohla naši městskou část 
výrazně poškodit,“ uvádí radní pro 
územní rozvoj Zdeněk Doležal (ODS). 
Podle něj se nyní například připravuje 
odvolání proti rozhodnutí schvalu
jícímu stavební záměr Rezidence 
Na Konvářce, který co do zastavěné 
plochy i objemu stavby výrazně 
převyšuje okolní rezidenční zástavbu. 
Odbor územního rozvoje dále pracuje 
na studiích a projektech zlepšujících 
dostupnost a využití zeleně na území 
Prahy 5 a ověřujících studiích po
třebného navýšení kapacit školských 
zařízení. Tyto studie a projekty budou 
následně představeny a projednány 
na výboru územního rozvoje. U již 
schválených projektů probíhá pří
prava memorand a smluv dle Zásad 
pro spolupráci s investory. „Veřejnost 
naopak můžeme ujistit, že nové sou
kromé investiční záměry a projekty 
neřešíme a nebudeme k nim přijímat 
žádná usnesení. To necháme na 
řádné projednání za účasti veřejnosti, 
až to situace umožní,“ podotýká radní 
Doležal. n 

KDYŽ SPORTOVCI  
ŠIJÍ ROUŠKY...
V době pandemie je výrazně omezena 
možnost si zasportovat, odreagovat 
se. Děti jsou místo tréninků doma, 
maximálně na procházkách, a klu

by tak mohou nanejvýš zvelebovat 
svá sportoviště a čekat na dobu po 
konci omezení. Nedělají to ale všichni. 
„Když jsme v posledních dnech žádali 
o pomoc významné kluby a spolky 
působící v naší městské části, zjistili 
jsme k našemu milému překvapení, že 
se valná část z nich již do dobrovolnic
kých aktivit zapojila. Ragbisti z Tatry 
Smíchov například organizují šití 
roušek a zásobují jimi domov důchod
ců v Ořechu. Navíc nám přislíbili, že 
úřadu pomůžou s rozvozem a instala
cí informačních tabulí na dětská hřiště 
a k parkům,“ řekl radní David Dušek 
(STAN).

Vedlejším efektem uzavření veřej
ného prostoru, zvláště pak nákup
ních center, je zvýšená návštěvnost 
přírodních parků či městských lesů. 
To s sebou nese výrazně větší zátěž 
na správu těchto míst. V lese opravdu 
není taková četnost odpadkových košů 
jako v nákupním centru. „Ohledupl
nost nejen k ostatním, ale i k místu, 
kde žijeme, je přece samozřejmostí. 
Děkuji proto malým fotbalistům, kteří 
vynášejí koše v Prokopském údolí,“ 
dodal. n

KULTURA  
V DOBĚ KARANTÉNY
Opatření proti koronaviru zasáhla 
všechny lidské činnosti, kulturu 
samozřejmě nevyjímaje.  Co dělají 
umělci v těchto dnech? Švandovo 
divadlo je příkladně činorodé. Většina 
zaměstnanců této nejvýznamnější 
kulturní instituce v Praze 5 pracuje 
z domova, solidární jevištní technici 
a inspektorka hlediště nahradili seni
ory ve vrátnici. Z některých hereček, 
maskérek, rekvizitářek a výtvarnic 
se staly švadleny a spolu s týmem 
krejčovny se snaží pomoci s šitím 
roušek pro nemocnice, domovy 
seniorů a další potřebné. Na úrovni 
města se pak řeší distribuce roušek 
či dobrovolnická pomoc v sociálních 
službách. „Velmi podobně bych mohl 
mluvit o dalších kulturních institucích 
či jednotlivcích. Mnohé ze známých 
osobností se zároveň snaží povzbudit 
spoluobčany svými rozhlasovými 
či facebookovými vzkazy. Upřímně 
děkuji všem, kteří nezištně pomáhají. 
Mohu vám slíbit, že městská část 
Praha 5 udělá maximum možného 
pro zmírnění dopadu pandemie. Urči
tě nezapomeneme, co pro nás (nejen) 
kulturní obec dělala v této nelehké 
době,“ sdělil místostarosta Lukáš 
Herold (ODS). n tk
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SPOLEČNOST

ROZHOVOR

FN Motol má nová lůžka 
pro nejtěžší pacienty

MEZILIDSKÉ VZTAHY

Roušky. Šikovné ruce 
vyrobily stovky kusů

Motolská nemocnice je 
největším tuzemským 
zdravotnickým zaříze-

ním. Proto nepřekvapí, že reagu-
je na rostoucí počet nakažených 
koronavirem.

n Před několika dny FN Motol 
rozšířila počet lůžek pro 
pacienty s těžkým průběhem 
nemoci. Kolik jich v současnosti 
má? 
Nyní máme k dispozici už 
šedesátku lůžek. Celkem dvacet 
jich je s ventilací a čtyřicet lůžek 
pro pacienty s oxygenoterapií. 
Lůžka pro nemocné s nejtěžším 
průběhem, kteří budou vyžado-
vat ventilaci, se budou nacházet 
v současných prostorách praco-
viště NIP a DIOP. To je budova 
číslo 22, kde sídlí také infekční 
oddělení, je tedy mimo hlavní 
nemocniční areál.

n Kolik zdravotníků bude pro-
voz zajišťovat?
U dvaceti ventilovaných lůžek je 
pro 24hodinový provoz potřeba 
zhruba 160 sester a 30 lékařů. 
Své stálé místo tam má i hygi-
enik.

n Jak jste zajistili ochranu pa-
cientů, kteří se u vás s aktuální 
infekcí neléčí?
V rámci stavebních úprav došlo 
ke striktnímu vymezení infekč-
ních a neinfekčních prostor. Jsou 
zřízeny vstupní filtry a přesně 
„vytrasované“ takzvané čisté zóny, 
aby se zabránilo šíření infekce. 
Lůžka pro pacienty s COVID-19, 
u kterých je nutné zajistit kys-
líkovou terapii, se nacházejí ve 
vedlejší budově Pneumologické 
kliniky, a to v rámci jednoho 
samostatného patra. Všichni pa-
cienti, kteří nyní budou přijímáni 
do nemocnice k operačním výko-
nům, budou podrobeni testům na 
zjištění koronaviru. Pokud nebu-
de zdravotní stav pacienta nutné 

neodkladně řešit, podstoupí ještě 
další vyšetření, které je založené 
na průkaznosti koronaviru PCR 
metodou. Jedná se o spolehlivější 
diagnostický způsob. Pokud bude 
nutné u pacientů s COVID-19 
přistoupit k operačním výko-
nům, budou se provádět na dvou 
až třech speciálně vyčleněných 
operačních sálech a pooperační 
péče bude poskytována na spe-
ciální pooperační stanici. Jedná 
se o pracoviště v nemocniční 
části pro dospělé. Po operaci je 
v plánu pacienty hospitalizovat na 
pokojích standardních oddělení 
jednotlivě, bude-li to možné 
z hlediska kapacity. Možnost 
zajištění nadstandardů se nyní 
ruší. n red

Radnice Prahy 5 veřejně 
vyzvala občany, aby ve 
svém volném čase vyráběli 

roušky primárně pro nejvíce 
ohrožené skupiny obyvatel, 
jako jsou pečovatelé a zdravotní 
personál, senioři, handicapova-
ní a další. Netřeba dodávat, že 
cílem je zajistit dostatek roušek 
pro všechny, takže šijte, radnice 
pak vaše „výrobky“ distribuuje 
potřebným.

Sběrné místo Štefánikova
A kam vámi vytvořené roušky 
přinést? Sběrné místo je zřízeno 
ve Vzdělávacím a informačním 
centru, o.p.s., ve Štefánikově 
ulici 30, otevřeno je od pondělí 
do pátku od 8 do 10 hodin a od  
17 do 19 hodin. Pokud potřebuje-
te další informace, využijte novou 
telefonní linku 739 310 119. 

Vzhledem k velkému počtu 
dotazů směřujících na toto 
číslo buďte trpěliví, pokud se na 
poprvé nedovoláte. Během pár 
dnů se takto podařilo zajistit 
přes tisíc roušek pro dospělé 

a desítky kusů pro děti. Jsou pak 
rozdávány pečovatelkám Centra 
sociální a ošetřovatelské pomo-
ci, jeho klientům, seniorům, 
handicapovaným, azylovým 
domům.

Chlapci za šicím strojem
Obrovský dík patří dvěma mla-
dým lidem, studentu UMPRUM 
Mikešovi a Josefovi. Kromě 
záliby v jízdě na BMX kole vlast-
ní značku oblečení a doplňků, 
z recyklovaných a upcyklova-
ných materiálů tvoří limitované 
kolekce. Šití na stroji jim nedělá 
problémy. Radnice Prahy 5 jim 
poskytla materiál, vymysleli 
vlastní střih ochrany úst a nosu 
s kapsou pro vložení další vrstvy. 
Přes noc pečlivě vyrobili téměř 
stovku roušek. A pokračují dál...

Jídlo až do bytu
Pružně na novou situaci zare-
agovali i někteří provozovatelé 
restaurací, občerstvení a barů. 
Začali nabízet služby formou 
„take away“ nebo dovážky. Tuto 
možnost ocení především ti, co 
nemohou či nechtějí vycházet ze 
svého domova. Rodiče s malými 
dětmi, lidé pracující na takzvaný 
home office, handicapovaní. 

Tak například studenti střed-
ního odborného učiliště, oboru 
kuchař, kteří si říkají SFOOD 
HACKERS, spolu se svými 
pedagogy a vedoucími praktic-
kého vyučování uvaří pro vás 
nebo pro vaše rodiče, příbuzné, 
známé. A navíc jídlo dopraví 
až na váš práh. Pro seniory je 
doprava zdarma (ostatní zaplatí 
49 korun). Jídlo je perfektně 
zabalené v jednorázových oba-
lech a má několikadenní dobu 
trvanlivosti – přesně v duchu 
hesla studentů: „Prostě SFOOD 
jako SuperJídlo“. 

Pro seniory jsou připravené 
speciální balíčky se třemi porce-
mi jídla za 200 korun. 

Jak to funguje? Jídlo si vybere-
te a objednáte na www.sfood.cz, 
nebo můžete použít e-mail: 
jidlo@sfood.cz či telefonní 
číslo 601 153 666. Kurýr formou 
distančního předání nechá jídlo 
v tašce přede dveřmi a případ-
nou hotovost převezme v ru-
kavicích a roušce nebo použije 
přenosný platební terminál.

Provozoven, jejichž kuchy-
ně ani v této době nezahálí, je 
v Praze 5 několik. V Jinonicích 
vaří například v bistru Dynami-
ka v Kačírkově ulici 4, odkud si 
pokrm odnesete v jednorázovém 
obalu. Otevřeno je od pondělí 
do pátku od 10 do 17 hodin. Na 
Smíchově v Mahenově ulici 5 
každý den mezi 11. a 15. hodinou 
připravuje „krizové menu“ 
hospoda U Zvonu. Cena jídel je 
jednotná (100 korun), přepravní 
krabička a rozvoz jsou gratis. n tk

Striktně jsme oddělili 
infekční a neinfekční 
prostory, říká ředitel 
FN Motol Miloslav 
Ludvík.

Asi nejskloňovanějším 
slovem posledních 
dnů (snad kromě ko-
ronaviru) byla rouška. 
Vzhledem k jejich 
nedostatku a k prodle-
vám v dodávkách se 
lidé rozhodli pomoci 
sami.

Mikeš a Josef. Mladí borci, co dokonale ovládají šicí stroj

NÁZORY OPOZICE

KDU-ČSL:  
Čas se nezastaví, připravujme budoucnost
Jsme v situaci, která je pro 
většinu z nás neznámá. Děje 
se něco, co nedokážeme 
přímo ovlivnit. Je to ohrožení, 
nikoli však válka, jak se snaží 
národu podsunout premiér. 
Není v sázce státní suverenita, 
ani nás neohrožuje nezvládnu
telná choroba. K problémům, 
které máme, si však můžeme 
další přivodit sami, přestane
meli racionálně uvažovat. 

Demokracie trvá, nevládne 
nám válečný kabinet. Proč tedy 
nebylo svoláno mimořádné 

zastupitelstvo, jak to učinil 
magistrát? 43 zastupitelů je 43 
kontaktů v Praze 5. Zasedání 
bylo naopak zrušeno. Přitom je 
zde tolik otázek do budoucna, 
které musíme řešit společně. 
Rada schválila poskytnutí slev 
z nájmu nebytových prostor. 
Ale co nájemci bytů? Mnozí 
budou v existenční tísni. Pro ně 
zaveďme stejné opatření. A lidé 
v soukromých domech? Za ty 
se musí obec postavit. Nesmí
me nechat nikoho padnout. Na 
účtu MČ jsou dvě miliardy. 

Blíží se zápisy do škol. Pro
běhnou vesměs elektronicky. 
Je to neznámá situace. Víme 
však, že MČ zavedla v minulém 
volebním období dobře fungu
jící elektronický systém zápisů 
do MŠ. Navrhuji okamžité jed
nání s poskytovatelem systému 
o rozšíření na ZŠ. To je reálná 
pomoc ředitelům i rodičům. n

Josef Cuhra,  
předseda klubu zastupitelů 
T: 604 239 358 
E: josef.cuhra@praha5.cz 
www.praha5.kdu.cz

Praha 5 šije –  
šijte a rozvážejte  
s námi roušky! 
Děkujeme

Všichni pacienti, kteří jsou přijímáni k operačním výkonům, se podrobují testům na 
zjištění koronaviru, říká Miloslav Ludvík.

COVID-19: Příznaky nemoci, kam se obrátit  
o pomoc, jak se chovat v karanténě?  

Více na www.praha5.cz/kategorie/aktuality-covid-19

Piráti: Text nebyl dodán do uzávěrky vydání
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Seznam stanovišť VOK  
hrazených z rozpočtu MČ Praha 5
Kontejnery společnosti Regios a. s. budou přistavovány vždy v pátek nejpozději  
do 10 hodin (a následně dle potřeby měněny). Poslední odvoz bude probíhat  
vždy v sobotu v odpoledních hodinách – nejpozději v 15 hodin.

Seznam stanovišť BIO VOK  
hrazených z rozpočtu MČ Praha 5
Do kontejnerů na BIO odpady (BIO VOK) je možné odložit: pouze bioodpady  
(listí, tráva, větve, zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu).  
Živočišné zbytky do těchto kontejnerů nepatří.

 Datum  Stanoviště
 3. 4. – 4. 4. Svornosti x Pod Tratí
  Pod Hájem x U Pernikářky
 10. 4. – 11. 4. Zahradníčkova x Brdlíkova
  Na Hřebenkách – proti č. 12
 17. 4. – 18. 4. Na Farkáně II x Od Vysoké
  U Nikolajky x Na Březince
 24. 4. – 25. 4. Na Homolce – u č. 17
  U Šalamounky x K Měchurce

 Datum  Stanoviště Čas
 5. 4. Baldové x Vejražkova 9:00–12:00
 5. 4. Brdlíkova – parkoviště u hřbitova 9:00–12:00
 12. 4. Butovická x Pod Vidoulí – parkoviště 9:00–12:00
 12. 4. Hlubočepská č. 31a 9:00–12:00
 19. 4. Fráni Šrámka x Nad Husovými sady 9:00–12:00
 19. 4. Nad Výšinkou x Na Hřebenkách 9:00–12:00
 26. 4. Na Farkáně II x Od Vysoké 9:00–12:00
 26. 4. Na Srpečku x Holyňská 9:00–12:00

Termíny jsou bez záruky a občané by si měli aktuální informace ohledně 
přistavování VOK ověřit na webu www.praha5.cz/kontejnery-a-stepkovani

      JAK STERILIZOVAT BAVLNĚNOU ROUŠKU? 

Nejjednodušším způsobem, jak roušku sterilizovat,
je vyvaření. Nechte vodu s rouškami projít minimálně 5 minut 
varem a pak usušte. Roušky lze samozřejmě také prát odděleně 
v pračce po dobu 30 minut na 90 °C.

Roušky je pak zapotřebí ještě vyžehlit, ideálně párou.

      JAK ČASTO ROUŠKU MĚNIT? 

Ústenka by se měla ideálně měnit každou hodinu,
zejména pokud se pohybujete mezi větším množstvím lidí. 
Vyměnit by se měla i v okamžiku navlhnutí.

  U P O Z O R N Ě N Í

Před nasazením
si roušku nejprve 
sterilizujte!

Sbíráme roušky pro lékaře,
pečovatele a seniory.

SBĚRNÉ MÍSTO:
VIC Praha 5, Štefánikova 249/30
po–pá: 8–10 hod a 17-19 hod
kontakt: 739 310 119  

Vy ušijete roušky. My zajístíme, aby se dostaly
k těm, kteří je nejvíce potřebují.

VEŘEJNÁ VÝZVA


