PRAHA – STŘEDNÍ ČECHY
Klinice ORL na Vinohradech hrozí zavření

PÁTEK 14. LEDNA 2011 u PRÁVO

STRANA 10

Podle plánu ministra a primátora by péči o pacienty převzala vojenská nemocnice l Té se na to nikdo nezeptal
Stáňa Seďová
Pouhé dva dny po prohlášení
primátora Bohuslava Svobody
(ODS) a ministra zdravotnictví
Leoše Hegera (TOP 09) se začínají hroutit opatření ve zdravotnické péči v metropoli, kterými chtěli Pražany uklidnit.
Jako první se ozvali lékaři z vinohradské nemocnice z kliniky
ORL, kde jich z devíti odchází
šest, proti prezentovanému řešení přenesení léčby do Ústřední
vojenské nemocnice ve Střešovicích.
„Nestačili jsme se divit prohlášení pana ministra a primátora,
protože pan primář ORL Navara
z vojenské nemocnice okamžitě
tyto zprávy dementoval. Nikdo
to s ním neprojednával, jinak by

věděli, že to nepřichází v úvahu.
Nemají kapacity, a navíc neléčí
dětské pacienty. Nechápu tedy,
jak na to pan ministr přišel,“ svěřila se deníku Právo Jana Voldánová, lékařka z oddělení ORL vinohradské nemocnice.
Proti je i střešovická nemocnice.
„Ústřední vojenská nemocnice se nezavazovala a ani nevedla
jednání o tom, že bychom měli
převzít do péče pacienty ORL
z Vinohrad. Naše nemocnice se
nevěnuje pediatrii, tedy na ORL
nejsou ošetřováni dětští pacienti,“ potvrdila mluvčí Ústřední vojenské nemocnice Jitka Zinke.
„Konkrétní jednání neproběhla. Pomoci se nebráníme, ale musíme vycházet z kapacitních
možností a limitů ústřední ne-
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možností
Vladimír Lukovský,
mluvčí min. obrany
mocnice,“ reagoval Vladimír Lukovský, mluvčí ministerstva obrany, které je zřizovatelem nemocnice.
Přesto se na úterní konferenci
jak ministr, tak primátor oháněli
v Praze řešením krizové situace
s pomocí vojenské nemocnice
a Nemocnice Na Homolce.
„Koordinaci by měl mít na starosti zdravotní odbor hlavního
města Prahy. Jednání u pana pri-

mátora se účastní ředitelé nemocnic na území města Prahy.
Podle mých informací se bohužel žádný zástupce vojenské nemocnice nezúčastnil,“ řekl Právu
mluvčí ministerstva zdravotnictví Vlastimil Sršeň.
„Tato situace není kritická,
ale katastrofální. Už před týdnem jsem měl informovat kolegy, aby věděli, že pokud nestáhnou výpovědi, nebude se nikdo
shánět na jejich místa. A to se
také dnes stalo. Nemocnice vypsala nabídky pracovních míst
na chirurgy, anesteziology, ale
na odborníky ORL ne. Anesteziologů od nás odešla polovina,
chirurgů šestnáct z šestadvaceti, ti provoz v této sestavě vydrží, než se zhroutí, tak 10 až 14
dní, ale ORL nezvládne fungo-

vat ani 24 hodin,“ popisuje budoucnost vedoucí lékař kliniky
ORL FN na Královských Vinohradech Aleš Hahn.
Kdyby totiž došlo na nejhorší
a provoz kliniky, která ročně ošetří 30 000 pacientů, byl ukončen,
postihne to nejen pacienty ze
spádové oblasti, kterých je zhruba 2,5 miliónu.
Ochromen bude i provoz dětské plastické chirurgie, a hlavně
provoz jednoho ze dvou traumacenter v Praze.
„Traumacentrum musí totiž
zůstat komplexní, což by bez
ORL nebylo, a tak by zůstal jen
Motol a Střešovice, které jsou
schopné tuto službu částečně zajistit. To může mít za následek,
že lidé s těžkými zraněními prostě nedojedou. Nad námi už není

Rozvodněná Vltava Orangutani předvádějí svoji náklonnost
zastavila lodní dopravu
návštěvníkům v pražské zoo
přívozy P1 (Sedlec–Zámky), P2
(V Podbabě–Podhoří) a P6 (Lahovičky–Nádraží Modřany). Kvůli
zvýšené hladině se přeruší provoz
i na linkách P3 (Lihovar–Veslařský ostrov) a P5 (Císařská louka–
Jiráskovo náměstí). Informoval
o tom mluvčí Ropidu Filip Drápal.
„Další vývoj situace v Praze
mohou ovlivnit významně řeky
Berounka a Sázava, které by podle ČHMÚ měly kulminovat během soboty. Průtok v Praze je regulován s využitím vodních děl
Vltavské kaskády, kde je podle
informace Povodí Vltavy rezerva
téměř 300 miliónů kubíků,“ informoval mluvčí magistrátu Jiří
Wolf.
Povodňová komise se sejde
v pátek dopoledne.

Bodl soka do hlavy
MLADÁ BOLESLAV (rap) –
V nebezpečnou potyčku vyústil
spor dvou mužů na Mladoboleslavsku. V úterý kolem deváté
hodiny večer se čtyřicetiletý a pětapadesátiletý muž pohádali v domě v Žebicích.
„Popíjeli alkohol a pak mladší
povalil staršího na postel. Vzal si
ze skříně nůž a s pohrůžkou ,Já tě

zabiju! ho nožem udeřil do hlavy
v oblasti spánku,“ uvedl mluvčí
mladoboleslavské policie Ladislav Mareš.
Napadený měl na hlavě podle
policistů asi deset centimetrů
dlouho bodnořeznou ránu a byl
převezen do mladoboleslavské
nemocnice. Agresora si odvezla
policie k výslechům.

Samec orangutana sumaterského Padang přicestoval do
pražské zoo na konci října z britského Chestru. Po více než dvou
měsících, které strávil o samotě,
se minulý týden seznámil se samičkou Upitou.
„První spojování v ložnicích
bylo poněkud rozpačité a bouřlivé. Upita se nejprve k Padangovi
rozběhla s nadšením. Poté, co se
oba orangutani očuchali, došlo
k lehkému souboji. Po přetahování se po ložnici se ale začali
něžně kousat,“ komentovala sbližování mluvčí zoo Jana Ptačinská Jirátová.
Od začátku tohoto týdne tak
návštěvníci žasnou nad nepřetržitým mazlením lidoopů, kteří se
pyšně vystavují na odiv. „Už jsou
jako dvě hrdličky. Své mazlení
a vzájemnou náklonnost rádi
ukazují i návštěvníkům. Padang
je velmi pozorný samec a neustále samičku obírá a hladí. Je
vidět, že mu ten sociální kontakt
během izolace velmi chyběl,“
popsala chování orangutana
mluvčí zahrady, která si od tohoto nového harmonického páru
slibuje rozšíření chovu. (sts)

n Sport zdarma

Samec Padang se do Upity tak
zamiloval, že se od ní nehne ani
na krok.

Foto Miroslav Sova

Stanislav Němec u linky, na jejímž konci vycházejí krásně zabalené láhve selského mléka.
ještě k tomu dnes hospodaří na
850 hektarech půdy.
Podnikavý inženýr rozjel svůj
plán loni v listopadu. Rozhodil
pár letáků a nabídl lidem, že jim
mléko doveze až do domu.
„Mohli jsme sice zvolit systém

mlékomatů, ale když už umíme
mléko zabalit do eko PET láhví,
byla by škoda zákazníkům přepravu neulehčit. Mléko je samozřejmě čerstvě nadojené, pouze
pasterované, bez konzervačních
látek. Trvanlivost je pět dní. Zpo-

Pražský dopravní podnik dokončuje v těchto dnech více než
desetiletý projekt rekonstrukcí
starých sovětských souprav metra. Kompletní oprava 93 souprav
stála zhruba deset miliard korun.
Modernizované soupravy jezdí
na trasách A a B. První ze závěrečné série modernizovaných
souprav typu 81-71M byla včera
nasazena do zkušebního provozu. Poslední vozy by měly být
dodány 12. února. Původní soupravy sovětské výroby 81-71 se
začaly v pražském metru objevovat v roce 1976.
(ČTK)

Čtyřiadvacet ulic dostalo rozhodnutím městské rady své názvy. Z toho čtyři byly pouze prodlouženy a nových názvů přibylo
20. Nové ulice vznikly ve dvanácti městských částech, například v Kunraticích, Troji, Dolních Počernicích nebo Přední
Kopanině. Nově se tak jmenují
například Královny Žofie, Medová nebo Vlaštovčí ulice.

Radonická mlékárna doveze mléko až do domu
Miroslav Němec byl posledním soukromým zemědělcem,
který vydržel až do roku 1958.
O dvaatřicet let později jeho syn
Stanislav zase začínal na rodinných polích kolem Radonic ve
Středočeském kraji jako první
hospodařit. V roce 1994 tady na
zelené louce postavil novou farmu s halami, dílnou a hlavně
mlékárnou. Jejímu provozu
a hlavně odbytu se teď Stanislav
Němec věnuje nejvíc.
„Zpočátku jsem měl mléko
i od svých krav, ale v původní
usedlosti bylo málo místa, byli
jsme uprostřed obce, tak jsme
chov skotu v roce 2002 úplně
zrušili a dnes mléko vykupujeme
a dál zpracováváme,“ říká Němec s tím, že ho k postavení
vlastní mlékárny donutily hlavně
ceny, za které se mléko vykupovalo.
„Až do nedávna vše dobře fungovalo, jenže velké obchodní řetězce na nás tlačí, abychom jim
prodávali zboží co nejlevněji.
Přitom to konečný spotřebitel –
na tom, kolik zaplatí – vůbec nepozná. Tak jsme se rozhodli dodávat mléčné výrobky zákazníkům sami,“ vypráví muž, který

n Opravili soupravy

n Pojmenovali ulice
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PRAHA (ČTK, trj) – V hlavním
městě byla včera od 18 hodin zastavena lodní doprava. Lodě musely odplout do ochranných přístavů. Informovalo o tom tiskové
oddělení pražského magistrátu.
Důvodem byla zvýšená hladina vody ve Vltavě. Městem protékalo ve čtvrtek kolem 13. hod.
podle Povodí Vltavy přes 550
metrů krychlových za sekundu.
Pražská povodňová komise
včera také rozhodla uzavřít mobilními zábranami podchod na
Zbraslavi.
Během noci město vyklízelo
náplavky v Praze 5, od páteční 8.
hodiny ranní jsou uzavřeny. Lodě
smějí plout jen nad Štítkovským
jezem u Jiráskova mostu.
Už od víkendu nejsou v provozu

další specializované centrum.
Pak už je jenom hřbitov. Navíc
vedení nemocnice tím, že by
ztratilo naše oddělení, riskuje desítky miliónů, které na traumacentrum dostávají,“ komentoval
situaci chirurg Miloš Voleman
s tím, že hrozící zrušení kliniky
ORL vnímá jako pokus o exemplární potrestání.
Likvidační postoj vedení nemocnice zaskočil i další ze sloužících lékařek.
„Akci Děkujeme, odcházíme
pochopitelně chceme podpořit,
nejde ani tak o ty platy, ale o celý systém. Ale nechceme potopit
oddělení. Byla jsem v šoku, když
jsem zjistila, že na naše místa ani
žádné nabídky v inzerátech nevypsali,“ řekla Právu jedna z odcházejících lékařek.

čátku jsme jezdili k lidem doslova až domů, ale fyzicky se to nedalo zvládnout, tak jsme si stanovili přesné trasy,“ dodává
Němec.
Dvě auta, jejichž příjezd ohlašuje bučení krav a zvuk zvonců,

jezdí od pondělí do pátku od 14
do 19 hodin a v sobotu od devíti
od rána do jedné odpoledne. Zajíždějí například do Říčan, do
Ďáblic, do Letňan, Bohnic i Staré Boleslavi (informace na
www.mlekozfarmy.cz). Litr selského mléka stojí 25 korun, půl
kila čerstvého jogurtu dvacet,
125 g balkánského sýra se značkou Klasa přijde na 25 Kč. V nabídce je za stejnou cenu i čerstvý
přírodní sýr vyrobený v den prodeje.
Stanislav Němec říká, že nepatří k těm zemědělcům, kteří si jen
stěžují nebo staví zátarasy. „Bohužel situace je taková, že maloobchodní trh je úplně zdeformovaný a skoro tři čtvrtiny obratu
potravin se odehrávají ve velkých
supermarketech. Zlikvidoval se
lokální trh, nikdo nic neví o našich krajových specialitách, které běžně najdete ve vedlejším
Německu a Rakousku. Potraviny,
jejich výroba i prodej jsou anonymní. Snad se nám našim dovozem podaří i z té anonymity vystoupit. Zákazník si tak za
každým výrobkem představí
konkrétní místo, firmu, člověka,“
doufá majitel farmy v Radonicích.
(jan)

Možnost zasportovat si v rámci Týdne sportu zdarma využilo
na konci minulého roku přes 15
tisíc Pražanů. Největší zájem byl
tradičně o plavecké bazény a kluziště. Všech 33 sportovišť, která
poskytla svou kapacitu zdarma,
přislíbilo svou účast v dalším
ročníku.

n Omezí dopravu
Přípravné práce na stavbě prodloužení trasy metra A z Dejvic
do Motola omezí provoz na Evropské třídě. Od pátku 14. ledna
bude doprava mezi ulicemi Arabská a Horoměřická vedena přibližně jeden měsíc pouze v jednom jízdním pruhu.
(hyp)

n Kurzy pro postižené
Kurzy, v nichž se postižení naučí ovládat počítač hlasem,
v Praze zahájilo občanské sdružení Polovina nebe. Projekt je určen hlavně lidem s postižením
všech čtyř končetin, kteří po absolvování seminářů dokážou na
počítači zvládat kancelářské aplikace, napsat e-mail a vyhledávat na internetu.

n Staví byty
Developerská společnost Central Group začala v pražském
Hloubětíně stavbu 208 nových
bytů. Výstavba bude stát kolem
400 miliónů korun. Zároveň na
pražském Zličíně připravuje
stavbu dalších 320 bytů za 600
miliónů korun. Byty v Hloubětíně i na Zličíně mají vzniknout
bez bankovních úvěrů. (ČTK)

PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY Redakce: Praha, Slezská 13, PSČ 121 50, tel. 221 001 111, Mladá Boleslav: mobil. tel. 602 736 762. Inzerce: Praha, Slezská 13, tel. 221 001 481, 221 001 422, fax 221 001 424, e-mail
inzerce_pha@pravo.cz; soukromá – tel. 221 001 481.

