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Život 90 nabízí odlehčovací služby
Lucie Fialová
Jako vhodnou alternativu
k domovům seniorů v době
pandemie vidí Život 90 odlehčovací krátkodobé nebo terénní
služby. Podle zástupců organizace je v domovech seniorů nyní více volných míst.

Nabízíme nový
obývací pokoj,
kuchyň, kde zájemci
můžou i vařit, péct
Terezie Šmídová
I proto, že blízcí tam ze strachu nechtějí své příbuzné ubytovávat. A tak se o ně snaží pečovat v rámci rodiny, někdy
však nastane situace, že to není
možné. „U nás tráví čas, kdy se
o ně nemůže starat někdo blízký, ať proto, že si potřebuje odpočinout, vyřídit své záležitosti, nebo řešit svůj zdravotní
stav, aktuálně hlavně covid nebo karanténu,“ říká manažerka
organizace Život 90 Terezie
Šmídová.
Délka pobytu záleží na domluvě. „Týden, tři měsíce, podle toho, kdo jak potřebuje,“
ujišťuje. Protože platí přísná
protikoronavirová
pravidla
a zařízení není nijak velké, ne-

se tady pečovatelé starají o dva
klienty.
To platí i pro sociální služby,
jež může organizace poskytovat, jelikož se na ně nevztahují
vládní omezení. Jedná se například o terapeutické dílny. „Ale
narážíme na to, že se klienti
bojí je využívat,“ konstatuje
Šmídová. Jazykové kurzy,
přednášky zamířily do online
prostoru.
„Ale v novém školním pololetí se potkáváme s tím, že sami klienti říkají, že už je toho
na ně moc,“ vypráví. Sice jsou
hrozně rádi, že se můžou vídat
aspoň přes obrazovku, jenže
někteří špatně vidí, slyší, zápasí s technikou a učit se jazyk online pro ně není úplně
ideální.
Svoje strasti můžou zájemci
probrat s pracovníky nonstop
linky důvěry. Hovorů podle
Šmídové přibylo. A i Život 90
nabízí ve spolupráci s magistrátem speciální číslo 800 160
166 kvůli očkování.
„To nás zaměstnalo opravdu
velmi. Stále nabíráme dobrovolníky-operátory,“ hlásí. Organizace na rozdíl od jiných
může zájemce rovnou zaregistFoto Život 90
Terezie Šmídová u speciální covidové linky.
rovat, a pokud je volné místo,
musejí se podle ní klienti bát chyň, kde zájemci můžou i vaI v Životu 90 pociťují odliv a třemi na ambulantní, kdy do- i rezervovat termín. Číslo je
přijít ani v této době. „Nabízí- řit, péct,“ popisuje možný pro- lidí. Zařízení disponuje devíti tyčný ráno přichází a odpoled- v provozu od pondělí od neděle
me nový obývací pokoj, ku- gram.
místy pro celodenní pobyty ne jde domů. V současné době mezi 8. a 16. hodinou.

Zpochybňují stavební povolení
pro dům U Milosrdných
péče v ČR,“ stojí v odvolání,
které podal předseda sdružení
Martin Kadrman. O stavební
povolení investor požádal už
v roce 2014, ačkoli v místě –
při rohu ulic Kozí a U Milosrdných – nevlastní všechny pozemky. Většina z nich patří
hlavnímu městu a jeho vedení
se v prosinci neshodlo na prodeji, jak Právo informovalo.
Podle Kadrmanova odvolání
nikdy nebyly vypořádány dříve
podané námitky k projektu. Jeho historie sahá do roku 1999.

Tzv. mikrodepo, které na
konci loňského roku zřídilo
hlavní město pod magistrálou
na Florenci, má úspěch. Připojil se k němu další dodavatel
a projekt má pokračovat i po
30. dubnu, kdy skončí pilotní
fáze, řekl primátorův náměstek
Petr Hlaváček (Spojené síly, za
TOP 09).
„K 19. lednu, když se realisticky rozváželo necelých
27 dnů, bylo dodáno 10 987 zásilek. Když se to přepočítá na
naftu, která by se spotřebovala
při průjezdu centra (nákladní-

mi auty), je to ušetřených zhruba 0,76 tun CO2,“ uvedl Hlaváček.
Nápad vycházel z obtížných
možností řidičů dodávek zaparkovat v centru Prahy. „Přijede
dodávka, přeloží zásilku do
kontejneru, kterou si vyzvednou kolegové s elektrokoly,“
poznamenal Hlaváček.
Pro další mikrodepa se hledají místa na druhém břehu
Vltavy, Hlaváček by byl rád za
spolupráci větších investorů.
Jaké prostory se nabízejí, hodlá
Praha zveřejnit později. (trj)

DALŠÍ STRAVENKY. Další pětice zvířat přibyla na seznam těch, kterým příznivci trojské
zoo můžou koupí stravenek přispět na krmení. Je mezi nimi i samec pardála obláčkového Cayen.
Obírání hovězího masa na kosti ho nasytí, zabaví a ještě si tím čistí zuby. Druhou částí jídelníčku je tzv. biologické krmení, tedy drůbež, holubi, králíci. Na příspěvek se nově těší také loríček
rudobradý, orlície bornejská, velbloud dvouhrbý a pásovec kulovitý.
(cie)

Foto DP

Do Prahy zamíří nové elektrobusy Zloději ukryli bagr v lese
Vítězem veřejné zakázky na
nákup čtrnácti nových elektrobusů, kterou pražský dopravní
podnik (DP) vypsal loni, se stala společnost Škoda Electric.
První stroj by měl do Prahy dorazit na sklonku letošního prosince, zbytek na začátku příštího roku.
Objeví se především na linkách 154 a 213. Jde o historicky
první elektrobusy standardní,
dvanáctimetrové délky, které
DP pořizuje do své flotily.
„Do hlavního města dodáme
vozidla, která nijak nezatěžují
životní prostředí, mají tichý provoz a nízké provozní náklady.
Bude se jednat o vozy s komfortní výbavou – například celovozovou klimatizací, pohodlnými sedadly, sofistikovaným
informačním systémem,“ informoval prezident skupiny Škoda

nedbaného objektu by měly dosáhnout téměř 182 milionů korun. Ptáček doplnil, že výběrové řízení na obdobnou akci
v Táboritské by se mělo spustit
během jara.
(cie)

Mikrodepo vypravilo
jedenáct tisíc zásilek

Jiří Kolář
má park
Park u vršovického nádraží
ponese jméno básníka Jiřího
Koláře. Shodla se na tom městská místopisná komise a rozhodnutí potvrdili pražští radní.
Prostor parku Jiřího Koláře bude vymezen Vršovickou
a Sámovou ulicí a také ulicí
U vršovického nádraží, u níž se
zeleň nachází.
Ve Vršovicích, konkrétně
v Krymské ulici, Jiří Kolář prožil závěr života a v roce 2002
zde zemřel. Na Západ Kolářovi
emigrovali po podpisu Charty
77, do Prahy se vraceli po sametové revoluci.
(trj)

ních akcí, které chceme letos
spustit, a v podstatě je to rovnou ta největší,“ komentoval to
starosta třetí části Jiří Ptáček
(TOP 09).
Náklady na revitalizaci za-

Foto ZOO Praha

Projekt společnosti V Invest
v Haštalské čtvrti, v prostoru
mezi Anežským klášterem
a Nemocnicí Na Františku, čelí
dalšímu zpochybnění. Sdružení U Milosrdných se odvolalo
proti stavebnímu povolení na
bytový dům U Milosrdných,
před změnou projektu známý
jako maršmeloun. Plyne to
z dokumentu na úřední desce
odboru výstavby Prahy 1.
„Povolení výstavby tohoto
objektu považujeme především
za totální selhání památkové

Trojka opraví Blahoslavovu

Radní Prahy 3 na svojí poslední schůzi schválili výběr
stavební firmy, která by měla
Podle odvolání se v průběhu revitalizovat panelový soubor
dvaceti let návrh objektu roz- Blahoslavova na Žižkově.
rostl z původního půdorysu
„Je to jedna z řady investič12 x 22 metrů na 25 x 50 metrů.
„Objem se zvětšil více než trojnásobně, zastavěná plocha čtyřnásobně,“ uvádí dokument.
Architektka a urbanistka
Marie Švábová z Asociace pro
ochranu a rozvoj kulturního
dědictví u novostavby bytového
domu v námitkách poukázala
na porušení struktury a měřítka střešní krajiny i trasy původní uliční zástavby.
(trj)

Dopravní podnik nakoupí 14 elektrobusů.
Transportation Petr Brzezina.
K usnadnění nástupu a výstupu
je stroj vybaven systémem naklápění karoserie (tzv. kneeling), který umožňuje snížit nástupní hranu dveří. Pneumatický systém podvozku dokáže
i zvednout výšku karoserie. Přepraví 69 osob.

Podle generálního ředitele
DP Petra Witowského by letos
měla být vypsána další veřejná
zakázka na 140 hybridních autobusů, 15 kloubových trolejbusů pro linku 140 a 45 bateriových trolejbusů standardní délky pro elektrifikaci linek na
levém břehu Vltavy.
(cie)

Kradené pracovní stroje
včetně bagru byly schované
v lesích kolem Prahy. Středočeská policie pozatýkala pětici
mužů, kteá má podle vyšetřovatelů nejspíš na svědomí krádež deseti osobních či nákladních aut, včetně pracovních
strojů. Na tom by ještě nebylo
nic až tak mimořádného, ale
přece jen se případ liší od jiných.
„Kriminalisté se jen tak nesetkávají s tím, jak se muži snažili zneviditelnit odcizené pracovní stroje, například bagry.
Pokud totiž neměli okamžitý
odbyt pro tyto velké stroje, převezli je do lesů v okolí Prahy
a následně vynaložili nemalé
úsilí k jejich ukrytí,“ uvedla
mluvčí středočeské policie
Vlasta Suchánková.
„Aby nebudili velkou pozor-

nost, zaházeli bagry například
větvemi,“ dodala mluvčí.
Čtyři z pěti mužů ve věku od
28 do 54 let už kladenský soud
poslal do vazby. Ti nemají čistý
trestní rejstřík a nyní jim hrozí
za krádeže spáchané v době
nouzového stavu až osmileté
vězení.
Jediný 48letý muž je stíhán
na svobodě a je obviněn z legalizace výnosů z trestné činnosti. Za to mu hrozí jeden až šest
roků ve vězení.
Většinu z ukradených vozidel se podařilo najít, ale policie
nevylučuje, že by skupina mohla mít na svědomí i další krádeže, a to na území Prahy, středních Čech i dalších krajů.
Dosavadní škoda na majetku
odhadnutá na dva miliony korun by se tak mohla ještě navýšit.
(rap)

