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Pavla Franzkiová

Jsou zvyklí pomáhat. Svůj 
čas a energii věnují druhým, aby 
jim pomohli s  jejich hendike-
pem. Teď jsou kvůli koronaviru 
centra, jež poskytují hiporehabi-
litaci, tedy rehabilitaci prostřed-
nictví koně, zavřená. Peníze od 
klientů začínají chybět.

„Situace je skutečně krizová. 
Záleží na tom, jak moc je kon-
krétní centrum závislé na peně-
zích od klientů. U nás je to zhru-
ba čtyřicet až šedesát procent, 
což je problém,“ přiznává hlavní 
fyzioterapeutka Tereza Honců 
z  pražského občanského sdru-
žení pro hipoterapii Caballinus. 
Náklady na koně jsou přitom 
stále stejné a  nutné je zaplatit 
i mzdy zaměstnancům.

„Udržet zaměstnance bude 
těžké. Snažíme se teď na podpo-
ru chodu centra získat prostřed-
ky i další pomoc od individuál-
ních dárců. Jinak to nepůjde,“ 
upozorňuje fyzioterapeutka 
a dodává, že náklady na jedno-
ho koně se pohybují okolo čtr-
nácti tisíc měsíčně.

Pomoci se snaží Česká hipo-
rehabilitační společnost, která 
zřídila transparentní účet. Pro-
blém se totiž netýká jen Prahy 
nebo středních Čech, ale celé 

republiky. Společnost má pod 
sebou sedmapadesát středisek, 
kterými ročně projde okolo šes-
ti tisíc klientů. Nejčastěji jde 
o děti, u nichž právě tato forma 

terapie hraje velmi významnou 
roli. „Dítě se může podařit 
rozchodit, i  když nad ním už 
zdravotnický systém zlomil 
hůl. Podobných případů máme 

nespočet,“ říká předsedkyně 
společnosti Věra Lantelme.

Téměř všechna střediska mu-
sela stejně jako Caballinus svůj 
provoz přerušit. „Náklady sra-

zit téměř nejde. Jaro a léto pro 
střediska znamená největší pří-
jem. Pořádají mimo jiné tábory, 
u  nichž zatím nevíme, jak to 
bude,“ říká Lantelme a dodává, 
že střediska navíc teď čekají 
velké výdaje, jelikož musí při-
pravit krmení na příští sezonu.

Kromě peněz, které mohou 
dárci posílat na transparentní 
účet 2101536962/2010, středis-
ka uvítají i  pomoc například 
v  podobě krmiva. „Určitě by 
pomohlo, kdyby centra dostala 
například seno, slámu či další 
krmení. Na našich stránkách je 
seznam všech středisek. Lidé 
se mohou podívat, zdali ve 
svém okolí nějaké nemají, 
a případně je kontaktovat s na-
bídkou pomoci,“ prosí předsed-
kyně České hiporehabilitační 
společnosti.

Už pět středisek oznámilo, že 
současnou situaci nezvládnou 
a  budou muset svůj provoz 
ukončit. Pracovníci dalších čtr-
nácti se rozhodli pro záchranu 
sáhnout do rodinných rozpočtů.

Hipoterapie je důležitou sou-
částí fyzioterapie a koně velmi 
pomáhají jak dětským pacien-
tům, tak i těm dospělým. A po-
ptávka po ní je skutečně vyso-
ká. „Je důležité střediska udr-
žet, jelikož poptávka je 
obrovská. Je to metoda, která 
funguje. Pro rodiny s  postiže-
nými dětmi se jedná o každotý-
denní doplněk rehabilitace, 
který má skutečné výsledky, 
a děti ho navíc velmi dobře sná-
ší,“ uzavírá Honců.

Hiporehabilitační centra bojují o přežití

Ještě před vypuknutím pandemie hiporehabilitace pomáhala nejen dětem s různým druhem postižení, teď je provoz center přerušen.
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Jaro a léto pro 
střediska znamená 
největší příjem. 
Pořádají mimo jiné 
tábory, u nichž 
nevíme, jak to bude

Věra Lantelme

Petr Janiš

Stále není jasné, kdy se 
s  uvolňováním koronavirových 
opatření otevře Pražský hrad. 
Uzavření celého Hradu oficiálně 
oznámila prezidentská kancelář, 
a to už 12. března v návaznosti 
na vyhlášení nouzového stavu 
a  doporučení policie. Nouzový 
stav má skončit s dubnem. Poli-
cejní prezidium čeká na pokyny. 
„Nemáme žádné kompetence 
cokoli otevírat, zavírat, jsme jen 
servisní složka. Když to hodně 
zjednoduším, jsme tam spíš ja-
ko hlídači,“ řekl Právu Ondřej 
Moravčík za prezidium.

Prezidentův mluvčí Jiří Ov-
čáček Právu sdělil, že situace 
na Hradě se řídí vládními opat-
řeními a  pracuje se ve zvlášt-
ním režimu, tedy mnozí z  do-
mova. „V  případě úprav bude-
me informovat veřejnost 
prostřednictvím webových 
stránek a  sociálních sítí,“ rea-
goval Ovčáček na dotaz Práva 
po otevření Pražského hradu.

Stovka jiných hradů a zámků 
se alespoň v omezeném režimu 
za přísných hygienických opat-
ření otevře 8. června, oznámil 
Národní památkový ústav. 
Pražského hradu se to netýká.

„Správa Pražského hradu 

rozhoduje o  provozu návštěv-
nických objektů (mj. katedrály, 
Starého královského paláce 
atd.). Tyto objekty budou ote-
vřeny v souladu s rozhodnutím 
vlády a po vyhodnocení aktuál-
ní situace. Termín a související 
opatření budou včas oznáme-
ny,“ sdělil Právu mluvčí hradní 
správy David Šebek.

Od srpna 2016 průchod Hra-
dem zkomplikovaly prohlídky, 
prezidentská kancelář je odů-
vodnila bezpečností. Stejně tak 
je zapovězen dříve běžně pří-
stupný Jelení příkop. Nejprve 
se uzavřel kvůli opravě, pak se 
ovšem neotevřel.

Otevření Hradu zatím nejasné

KOLONY NA MOSTĚ. Na pražském Hlávkově mostě začala včera výměna nejpoškozenějších 
přechodových panelů mezi jednotlivými částmi soumostí, po kterých jezdí tramvaje. Výměna 
skončí 11. května. Je částečně omezena doprava, automa jezdí jedním pruhem. Včera po ránu se 
na mostě tvořily kolony. Tramvají se omezení nedotkne. (ČTK)
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Impulz ke vzniku soused-
ských spolků, ochotných lidi 
připravených pomáhat svým 
sousedům, vyslala mezi svoje 
obyvatele Praha 7. „Cílem sou-
sedských spolků je poznat, kdo 
bydlí ve vaší ulici, propojovat 
lidi a  myslet na ty, kteří jsou 
osamělí a neobejdou se bez na-
ší pomoci. 

Sousedé mohou prostřednic-
tvím spolků sdílet a půjčovat si 
věci – od šroubováku po auto, 
pomáhat si zalít kytky nebo vy-
venčit psa, a  až pandemie po-
mine, třeba také uspořádat sou-

sedskou akci nebo společně 
zvelebovat okolí,“ řekla komu-
nitní koordinátorka Prahy 7 
Michaela Šormová.

V krátkém čase se v Praze 7 
podařilo založit prvních šest 
takových spolků. Všechny ma-
jí své koordinátory, na které se 
sousedé již nyní mohou obra-
cet. 

K  dispozici je také online 
mapa, kde je možné zjistit, jaké 
spolky v okolí fungují, nebo ta-
ké založit svůj vlastní spolek.

„Na začátku koronavirové 
krize jsme vyhlásili, že hledá-

me dobrovolníky, kteří by vy-
dávali látky a dezinfekci, odpo-
vídali na infolince nebo rozná-
šeli letáky a  roušky seniorům. 
Přihlásilo se nám přes 580 lidí, 
kteří nám zejména v  prvních 
týdnech moc pomohli. Řekli 
jsme si, že teď je ideální čas na-
startovat projekt sousedských 
spolků a podpořit, aby se ener-
gie a  ochota pomáhat svým 
sousedům, kterou teď vidíme 
všude kolem, nezačala ztrácet, 
až krize odezní,“ podotkl sta-
rosta Prahy 7 Jan Čižinský 
(P7S).  (cie)

Sousedské spolky pomůžou

SHOŘEL PENZION. V obci Střehom nedaleko hradu Kost 
začala v úterý hořet roubená chalupa, původní hospodářská 
usedlost přestavěná na penzion. „Majitelku, které se udělalo 
nevolno, ošetřili zdravotníci, nikdo další zraněn nebyl. Vyšet-
řovatel předběžně vyčíslil škodu na osm milionů korun,“ uve-
dl mluvčí středočeských hasičů Jaroslav Gabriel.  (rap)
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S  Virtuální galerií 8 (VG8) 
přichází osmá část. Z  pohodlí 
domova si zájemci můžou na 
www.virtualnigaleriepraha8.cz 
prohlédnout výstavu Rosti 
Osičky Rub a líc, která se ode-
hrává na chodbách Libeňského 
zámku. „Výstava zahrnuje ob-
razy, básně, zajímavé předměty 
i fotografie, je doplněna audio-
-video záznamem i  audio ko-

mentářem u  každého exponá-
tu,“ zve na netradiční prohlídku 
starosta Prahy 8 Ondřej Gros 
(ODS).

Brzy přibude ještě výstava 
Usedlosti Prahy 8, která je mo-
mentálně instalována v budově 
radnice v tzv. Bílém domě. Na 
řadu přijdou i neobvyklé expo-
zice, např. nikdy nezrealizova-
ná výstava Evy Pilarové, po-

slední dny druhé světové války 
v Praze 8 podle dobových poli-
cejních spisů a další. „Věříme, 
že si nová virtuální galerie na-
jde významné místo na kultur-
ní mapě Prahy 8, protože vel-
kou část výstav zde uvedených 
nikdy nespatříte v  jiné kamen-
né galerii, pouze ve VG8,“ říká 
Gros.  (cie)

Osička ve virtuální galerii

Možná už v příštím roce by 
v  hlavním městě mohly jezdit 
v ostrém provozu první elektro-
busy. Dopravní podnik (DPP) 
vypsal na nákup těchto vozů 
veřejnou zakázku za zhruba 
dvě stě milionů korun bez da-
ně. Pořídit by jich měl celkem 
čtrnáct.

„Je to první zakázka DPP na 
nákup elektrobusů v rámci na-
plňování klimatického závazku 
hlavního města Prahy a strate-
gie obnovy autobusového par-
ku DPP,“ řekl generální ředitel 

DPP Petr Witowski a dodal, že 
v  následujících letech plánuje 
DPP tendry na nákup dalších 
až sto patnácti bateriových tro-
lejbusů a elektrobusů.

Nové elektrobusy by měly 
vyjíždět z  garáže ve Vršovi-
cích, kde už DPP zahájil pří-
pravné práce na stavbu infra-
struktury pro nabíjení těchto 
vozidel. „Na podzim letošního 
roku chystáme stavbu nabíjecí 
infrastruktury také u  stanice 
metra Strašnická a  na autobu-
sovém terminálu Želivského,“ 

uvedl Jan Šurovský z  DPP 
a dodal, že vozy by měly jezdit 
na linkách v jihovýchodní části 
Prahy.

Vítěz tendru by měl být znám 
na konci letošního léta. Ve vo-
zech by neměla chybět klimati-
zace a  vejít by se do nich měl 
najednou kočárek i  invalidní 
vozík. Na jedno nabití by pak 
i při zapnuté klimatizaci či to-
pení nebo plné vytíženosti mě-
ly ujet až sto kilometrů. Jejich 
životnost by pak měla být zhru-
ba dvanáct let.  (paf)

Praha koupí čtrnáct elektrobusů


