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Vánoční sbírka pomohla
splnit sny tisícovky dětí

Z metropole

Jízdní kola, žehlička na vlasy
nebo i psí granule. Pražani do
vánočních charitativních
sbírek investovali statisíce.
Pomohli tak dětem i lidem
bez domova.

D

JANA KAŠPAROVÁ

nešní odpoledne navštíví
centrum metropole bájní
Tři králové. V půl čtvrté
vyrazí na svých velbloudech z Josefské ulice na
průvod Prahou. Cílem jejich pouti je
živý betlém na Staroměstském náměstí. Společnost jim budou dělat
bubeníci a trubači a večer vyústí Českou mší vánoční Jakuba Jana Ryby.
Akce je součástí tradiční Tříkrálové charitativní sbírky, která probíhá po celé republice až do 15. ledna.
Už v předvánočním čase se ale v
Praze uskutečnila řada charitativních akcí na pomoc dětem z dětských domovů, sociálně slabým či
lidem bez domova. Zájem Pražanů o
tyto sbírky stoupá. Pomáhat chtějí
zejména konkrétním lidem.

↑ Asociace provozovatelů dvoukolek
segway do týdne podá na Prahu
žalobu. Týkat se bude vyhlášky,
kterou magistrát zakázal vjezd
vozítek do centra metropole.
Magistrát včera nechtěl situaci
komentovat. Asociace Segway ČR
sdružuje 25 firem. Na provoz
dvoukolek si stěžovaly některé
radnice i obyvatelé centra. Foto: ČTK/R.Vondrouš

Autobusy pražského dopravního podniku by na
sobě měly mít reklamu firmy Rencar. Obvodní
soud pro Prahu 9 to nařídil předběžným opatřením. S Rencarem je DPP ve sporu. Smlouva na
reklamu v MHD pochází z roku 1997 a má trvat
do roku 2031. Vedení podniku ji označilo za nevýhodnou, proti rozhodnutí se bude bránit. „Za
zásadní považujeme zejména to, že rozhodnutí
zakazuje DPP až do pravomocného rozhodnutí
soudu poskytnout autobusy pro umístění reklamy třetím osobám,“ okomentoval Pavel Slabý,
generální ředitel Rencar. (jk)

Tramvajová trať do Libuše
je o krok blíž vzniku

Prodloužení tramvají z Modřan do Libuše nepotřebuje posouzení EIA, to jest vlivu stavby na
životní prostředí. Vybudování trati by mělo
podle libušského starosty Jiřího Koubka probíhat
ve dvou etapách. V první budou koleje vedeny ze
zastávky Levského do ulice Novodvorská. Trať by
v budoucnu měla vést až do Libuše, kde má
vzniknout stanice metra D. Libuš se však dočká
tramvají až ve chvíli, kdy tam bude zavedeno
metro. Kdy by k tomu mělo dojít, zatím není
jisté. Podle posledních odhadů by stavba nového
metra mohla začít za tři roky. Stavbu blokují
neúspěšné výkupy pozemků, město by proto
mohlo přistoupit k vyvlastňování. (ble)

Policisté z kauzy „vražedkyně“
o uniformy zatím nepřišli
Ke zproštění výkonu služby nebyl důvod. Tak
včera mluvčí pražské policie Andrea Zoulová komentovala postavení dvou policistů, kteří podle
Generální inspekce bezpečnostních sborů pochybili 5. července při zákroku v kavárně na
Újezdu. Tam 33letá žena napadla jinou zákaznici
a na toaletách se ji snažila škrtit. Při předání na
psychiatrii prý policisté lékaře o incidentu neinformovali. Po dvou týdnech byla pacientka propuštěna – a hned ubodala zákaznici v nákupním
centru na Smíchově. Postupem policistů po
události v kavárně se bude zabývat soud – do té
doby však mohou dál sloužit. (hol)
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DPP musí umožnit Rencaru
reklamu na svých autobusech

SPLNĚNÉ SNY DĚTÍ Z DĚTSKÝCH
DOMOVŮ
Dejme dětem dárek k Ježíšku, tak
zněl podtitul letošní vánoční sbírky
Strom splněných přání, kterou organizuje společnost Dejme dětem šanci. Děti z partnerských domovů si tak
napsaly svá přání a zájemci jim je
mohli prostřednictvím webové
stránky splnit. „Letos se splnilo 1046
přání dětí za 1 710 290 Kč, což je o
134 tis. víc než v minulém roce,“
okomentovala zakladatelka organizace Michaela Chovancová.
Přibližně třetina z celkového
množství dárců pocházela z Prahy.
Měli tak možnost zakoupit dárek i
pro děti z dětského domova v Dolních Počernicích. „Do projektu se
zapojilo také 53 dětí ve věku od 5 do
20 let z Počernic,“ uvedla Chovancová. Přání pražských dětí byla
různorodá, na seznamu se objevila kamera, žehlička na vlasy,
batoh nebo například notebook.
Překvapením letošního ročníku
bylo množství jízdních kol. „Do
Dolních Počernic jich letos putovalo devět!“ směje se Chovancová.
DÁRKY POD STROMEČEK
Páté výročí letos oslavila sbírka Vánoce dál, na které se podílí některé
pražské farnosti. Tento rok se do ní
zapojilo devět městských částí. „Na
každé spolupracující městské části
sociální pracovník vytipuje děti,
které by pravděpodobně k Vánocům nedostaly žádný dárek, a zjistí
jejich přání,“ vysvětlil zakladatel
akce Miloš Uvízl. Podle seznamu
těchto přání následně někteří z

farníků dárky daným dětem pořídí.
Mezi dárky se objevují zejména
hračky. „V letošním roce takto dostalo dárek pod stromeček přibližně
450 dětí,“ uvedl Uvízl. Například
v Praze 6 bylo obdarováno 30 dětí,
které si přály fotbalový míč či například společenskou hru. „Naším
cílem je to, aby se každému z dětí
přání splnilo,“ dodal Uvízl. Zabalené
dárky putovaly do rodin, kde si je
děti o Štědrém dni rozbalily.
HRAČKY PRO DĚTI
Z UPRCHLICKÝCH RODIN
Velký zájem zaznamenala i sbírka
pořádaná Farní charitou Strahov.
Akce s názvem Vánoční sbírka hraček
pro děti uprchlíků se pořádá už řadu
let vždy přímo na Štědrý den. „Pokles
zájmu jsme zaznamenali v posledních dvou letech v souvislosti
s uprchlickou vlnou, letos se ale účast
zvýšila trojnásobně,“ vysvětlil Jiří
Žák, ředitel strahovské farní charity.
Lidé do sbírky nejčastěji přináší
plyšové hračky, autíčka, ale i hry či
pomůcky pro tvoření. „Byl vidět nárůst hraček nových a pěkně
zabalených na úkor starších
a použitých,“ okomentoval
Žák. Věci pak byly rozmístěny mezi děti

v uprchlických zařízeních v Bělé pod
Bezdězem, Brně a Ústí nad Labem.
AKTIVITY STUDENTŮ
Na lidi bez domova se rozhodli zaměřit studentské organizace. Studentské
hnutí za solidaritu a organizace Studenti pomáhají tak na Boží hod vánoční uspořádaly sbírku potravin s
názvem Vánoce společně. Na třech
místech centra Prahy tak studenti
postavili stánky, kde vybírali jídlo.
Každý, komu něco zbylo ze svátečního stolu nebo něco přímo na
tuto akci uvařil, mohl tyto potraviny
odevzdat, případně i sám zde posedět. „Lidé nosili zejména bramborový salát, řízky a cukroví,“ připomněl
Filip Hausknecht ze spolku Studenti
pomáhají. „Jeden z účastníků odevzdal dokonce psí granule,“ dodal.
Akce se zúčastnilo přibližně
100 lidí. Sbírku tak studenti hodnotí jako velmi úspěšnou a plánují
již další ročníky. „Podařilo se nám
rozdat prakticky všechno jídlo,
které jsme sami připravili nebo
které lidi darovali,“ vysvětlil
Hausknecht.

VÁNOČNÍ SBÍRKA Strom splněných přání letos naplnila očekávání 1046 dětí
z dětských domovů, vybráno bylo celkem 1 710 290 korun. Foto: Dejme dětem šanci o.p.s.

Na Pankráci zemřel vězeň, prý léčený omylem
Praha – Okolnosti úmrtí
vězně, který se ve Vazební
věznici Praha-Pankrác nedožil Nového roku, zkoumají kontrolní orgány vězeňské služby i Generální
inspekce bezpečnostních
sborů. Jejich mluvčí událost
sice potvrdily – odmítají ji
však blíže komentovat
s odkazem na počáteční
fázi prověřování a na zahájení práce orgánů činných
v trestním řízení.
Štěpánka Zenklová
z Městského státního zastupitelství Deníku potvrdila, že v této věci byly zahájeny úkony trestního řízení

pro podezření ze spáchání
trestného činu usmrcení
z nedbalosti – další informace však neměla; i ona
zmínila, že zkoumání všech
okolností je teprve na počátku. „Tím, že se zahájí řízení, se věc teprve začíná
prověřovat,“ vysvětlila, že
jde o formální akt vymezující právní rámec činnosti
orgánů činných v trestním
řízení. Rozhodně to tedy
neznamená, že by se muselo schylovat ke stíhání konkrétní osoby či osob.
Podle Práva, které včera
o okolnostech případu informovalo, muž zemřel

25. prosince poté, co byl
omylem léčen metadonem.
Jde o syntetickou látku, která se jako lékaři předepisovaná substituční náhrada
používá u narkomanů závislých na heroinu. Údajně
došlo k šokující záměně:
metadon měl dostat jiný
vězeň.
Zřejmě se na tom podepsal souběh několika okolností: na stejném patře byli
– byť v různých celách – dva
muži stejného příjmení,
přičemž jeden měl být poslán na metadonovou léčbu
– avšak i u druhého (tedy
u muže, jehož úmrtí mají

osvětlit výsledky pitvy) se
údajně plánovala cesta k lékaři. Navíc byly ve vánočním čase přehozeny služby
ostrahy.
O tom, zda úmrtí souviselo s metadonovou léčbou
či jaká byla příčina smrti,
oficiální informace zatím
nejsou. Obecně lze spekulovat, že člověku, který
nemá s návykovými látkami zkušenosti a jeho tělo
na ně není zvyklé, by metadon mohl ublížit zhruba
podobným způsobem, jako
kdyby abstinentovi byla
podána silná dávka alkoholu. (hol)

