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Nedůstojné! Portlík
zkritizoval stany pro uprchlíky

Ubytování ukrajinských Romů v okolí Krajského asistenčního
centra pro uprchlíky (KACPU) se stalo důvodem ostrého sporu mezi
Prahou 9 a magistrátem. Starosta Devítky vyzval vedení města, ať
odstraní stany, kde přespávali uprchlíci, a krátce poté k tomu
opravdu došlo. Nicméně animozita mezi starostou a primátorem
v této otázce přetrvává. Problém s Romy z Ukrajiny se přitom
netýká jen Prahy 9.
dstranění velkokapacitních stanů pro
uprchlíky žádal po magistrátu starosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS).
V nich ubytovaní ukrajinští Romové dělali
podle něj v okolí problémy a samotné ubytování bylo zcela nevyhovující. „S velkokapacitním stanem, ve kterém by přespávali
uprchlíci, nesouhlasíme v žádné podobě. Považujeme to za naprosto nedůstojné. A za

O

situace, kdy budova KACPU byla vybrána
právě proto, že je zde dostatek vnitřních prostor, kde si lidé prchající před válkou mohou
odpočinout, zcela nepotřebné,“ řekl Našemu
REGIONU Portlík. „Přiznám se, že moc nerozumím ani tomu, jak mohl pan primátor
podobnou situaci dopustit, nicméně mi bylo
slíbeno, že se to již nebude opakovat,“ doplnil
Portlík.

Stany byly krátce po jeho kritice skutečně
odstraněny, a nyní tam zůstávají už jen dva,
které slouží jako čekárna zejména pro skupiny lidí, kteří mají dvojí občanství a prověření jejich nároku na azyl trvá déle. Bezpečnost na místě zajišťuje na každodenní bázi
policie. Asistenční centrum pro Prahu
a střední Čechy ve Vysočanech, které původně sídlilo v Kongresovém centru, odbavilo od začátku války na Ukrajině již zhruba
82 tisíc lidí.

Kampaň?
Na starostova kritiku stanů zareagoval
s nelibostí primátor Zdeněk Hřib (Piráti).
„Pan starosta Portlík nemluví pravdu. Přijde
mi krajně nevhodné, že si dělá kampaň do
komunálních voleb na neštěstí uprchlíků,
převážně dětí a žen prchajících před válkou
pokračování na straně 3
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Mezi řádky zaměstnává
hendikepované

Sběr oleje a tuků
z domácností
éměř v každé domácnosti
se čas od času vyskytne
menší či větší množství
použitých rostlinných olejů a tuků. Jedná se nejčastěji o zbylý
olej po smažení a fritování. Nejhorší, co kuchařka může s tímto
odpadem udělat, je vylít jej do
kuchyňské výlevky nebo toalety.
Olej odpadní potrubí postupně
zanáší, ucpává a vyčištění odtoku je mnohdy fyzicky i ﬁnančně
velmi náročné. Mimo to, jedlé
oleje a tuky komplikují čištění
odpadních vod v čistírnách.
Stanoviště nádob
na sběr olejů a tuků:
■ Jablonecká 714/40
■ Jablonecká 365/11
■ Vysočanská 554/69
■ Vysočanská 240/107
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Slavnostní otevření bistra Mezi řádky v sídle Dopravního
podniku ve Vysočanech
oslední dubnový pátek
se v přízemí hlavního sídla pražského Dopravního
podniku ve Vysočanech otevřelo
bistro Mezi řádky. Bistro v Sokolovské ulici nedaleko radnice
městské části Praha 9 naproti
vstupu do stanice metra Vysočanská bude sloužit nejen veřejnosti, ale i dopravákům.
Provozovatel bistra, skupina
sociálních podniků Etincelle, přináší do originálně řešeného interiéru svůj osvědčený koncept bister Mezi řádky, který zapojuje na
pomocných pracovních pozicích
lidi s hendikepem. „Z vlastního
pozorování dobře vím, že lidé
s hendikepem zapojení do práce,
získají nejen sebevědomí, ale
hlavně smysl každodenního života. A to je to nejdůležitější pro
kohokoliv z nás,“ řekla spisovatelka Bára Nesvadbová, patronka Mezi řádky.
Návštěvníci se mohou těšit
především na výtečnou kávu ze
stoprocentní arabiky z vlastní
pražírny, kterou má Etincelle
v Nových Hutích na Šumavě.
Bistro nabídne také širokou paletu vlastních výrobků. Nebudou
chybět dezerty, slané a sladké pečivo z vlastní řemeslné pekárny
v Kladně, chlebíčky či chutná
teplá a studená jídla, jejichž nabídka se bude každý den měnit.
Sortiment doplní domácí limonády vyrobené ze sirupů vlastní
výroby a také nealko nápoje známých značek. „Jsem rád, že se
nám podařilo najít smysluplné
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využití tohoto prostoru. Jeho řešení je odrazem toho, o co se
v DPP a veřejné dopravě dlouhodobě snažíme. Bistro má neotřelé architektonické, ale přitom
útulné řešení, zapojujeme zde
lidi s hendikepem a současně vytváříme prostor pro příjemné
sousedské setkávání. Cestující si
do DPP obvykle chodí koupit
jízdné, nějaký předmět z našeho
fanshopu nebo zaplatit pokutu.
Nově k nám ale mohou zajít i na
dobrou kávu něco sladkého či
jídlo. Přeji bistru Mezi řádky
hodně spokojených zákazníků,
kteří se k nám budou rádi vracet,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Dopravního podniku Petr Witowski.
Bistru vdechnul architektonický život architekt Marek Deyl,
který interiér vyplnil dřevěnou
konstrukcí. „Naším záměrem bylo vytvořit autentický prostor
s hřejivou atmosférou jakožto
současný designový bonbonek
uprostřed vysočanského každodenního života. Prostor, kam si
rádi zajdete na kávu a kde vám
bude dobře,“ uvedl k realizaci architekt.
Skupina sociálních podniků
Etincelle s úspěchem dokazuje,
že takzvané sociální podnikání
má u nás své místo. Etincelle
provozuje síť kaváren, bister
a catering Mezi řádky, vlastní
řemeslnou pekárnu, pekařství
a farmu. Mimo to má také prádelnu a uklízí veřejná prostranred
ství a zeleň.

■ Litvínovská 518/40
■ Veltruská 608/4
■ Novoborská 371/10
■ Zakšínská 571/8
■ Teplická 274/32
■ Lovosická 661/1
Nádoby slouží k umísťování
opotřebeného potravinářského
oleje a tuku a to pouze v použitých PET lahvích nebo jiném
plastovém obalu, bez igelitových
pytlíků. Nepoužívejte skleněné
obaly, igelitové tašky a pytlíky
a do nádob v žádném případě nepatří minerální oleje, barvy a rozpouštědla. Sklo, igelitové pytlíky
plechové obaly, minerální oleje
znemožňují zpracování a v případě nedodržování kázně při
sběru bude sběr zrušen a nádoby
Zdroj MČ Praha 9
odvezeny!

Velkoobjemové
kontejnery
lužbu přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad zajišťuje ﬁrma AVE
Pražské komunální služby. VOK
není určen pro odkládání objemného odpadu podnikatelskými
subjekty.
Do VOK je možné odložit starý
nábytek, koberce, linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy,
autosklo a kovové předměty.
Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, jiný odpad než objemný jako je např. směsný komunální odpad, který lze vhodit
do běžné sběrné nádoby, nebezpečný odpad, bioodpad, stavební
odpad, dále pak pneumatiky,
elektrospotřebiče, televizory, počítače, lednicea sporáky.
VOK je přistaven ve stanovený
den na stanovišti pouze na 4 hodiny.
Harmonogram přistavování
kontejnerů
Sobota 14. 5., 8.00–12.00
■ Jetřichovická (proti č. 10)
Sobota 14. 5., 9.00–13.00
■ Pískovcová
Sobota 21. 5., 8.00–12.00
■ Veltruská x Litvínovská
Sobota 21. 5.,9.00–13.00
■ Měšická x Novoborská
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Sobota 28. 5., 8.00–12.00
■ Lihovarská (u č. 11)
Sobota 28. 5., 9.00–13.00
■ Jablonecká x Šluknovská
Sobota 4. 6., 8.00–12.00
■ Novoborská x Vanrsdorfská
Sobota 4. 6., 9.00–13.00
■ Vysočanská 113/243
Sobota 11. 6., 8.00–12.00
■ Habartická (parkoviště)
Sobota 11. 6., 9.00–13.00
■ Jablonecká u č. 715/9
Sobota 18. 6., 8.00–12.00
■ Kovanecká x Povinný mlýn
Sobota 18. 6., 9.00–13.00
■ Vysočanská 39/576
Sobota 25. 6., 8.00–12.00
■ Nad Krocínkou x Obvodová
Sobota 25. 6., 9.00–13.00
■ K Lipám x Chrastavská
Objemný odpad lze zdarma odložit v některém z 16 sběrných
dvorů hlavního města Prahy.
Tato služba je pro občany s trvalým pobytem na území města
bezplatná.
Nejbližší sběrné dvory jsou
v ulicích Pod Šancemi, Voctářova
a Ďáblická. Otevírací doba je od
pondělí do pátku od 8.30 do
17.00 hodin (v letním období do
18.00 hodin) a v sobotu od 8.30
do 15.00 hodin. Zdroj MČ Praha 9
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dokončení ze strany 1
z Ukrajiny,“ pronesl na starostovu adresu primátor.
„To není žádná kampaň!“ zareagoval na jeho slova Portlík.
„Naopak z jeho strany je to vrchol amatérismu – nastěhovat
nám bez vědomí městské části
do jejího centra rozvětvené romské rodiny. Udělal nám tady jenom bordel! A pokud tvrdí, že
lžu, tak ať nějakým způsobem
doloží, že nás informoval předem. Nebo ať raději mlčí,“ vzkázal Hřibovi. „Komentovat věci na
facebooku, to by mu šlo. Ale vzít
telefon a zavolat nám jako chlap,
to neumí!“ dodal.

Větší skupiny
Od začátku ruské invaze vydalo ministerstvo vnitra uprchlíkům z Ukrajiny přes 300 tisíc

víz. Podle výkonného ředitele
sdružení Romodrom Nikoly Taragoše z nich patří k romské
menšině asi 1200 až 1500, z toho dvě třetiny jsou děti. Praha
jejich ubytování nezvládá, a proto se s prosbou o pomoc obrátila
na stát. Město pro ně totiž nemá
dostatek vhodných ubytovacích
kapacit. Podle primátora může
metropole romským uprchlíkům
poskytnout jen nižší desítky lůžek a primárně by se o ně měla
postarat Správa uprchlických zařízení. „Budeme žádat po státu,
aby našel víc kapacit. Dosavadní
snahy státu zajistit pro tyto skupiny dostatečné kapacity selhaly.
To je zásadní problém, který
z pozice kraje nevyřešíme,“ tvrdí
primátor.
Uprchlíci z romské menšiny
většinou žádají ubytování pro
větší skupiny. Ministr vnitra Vít
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Nedůstojné! Portlík
zkritizoval stany pro uprchlíky

Rakušan (STAN) minulý týden
jednal o této věci se zástupci
romských sdružení, podle něho
budou romské neziskové organizace pomáhat ve vytížených
krajských centrech pro uprchlíky, mají zajistit lepší domluvu.
Kolik romských skupin přesně
se v hlavním městě nachází, není
zcela jasné. „Vycházíme z toho,
co vidíme v asistenčním centru
nebo na hlavním nádraží. Takže
třeba informace z 3. května
v 5 hodin ráno byla 330 romských uprchlíků,“ uvedl ředitel
pražských hasičů Luděk Prudil.

Sekundární ubytování
Město se připravuje také na
rostoucí počet lidí hledajících
nové, sekundární ubytování. Týká se to uprchlíků, kteří o něj nepřišli z vlastní vůle. „Je nutné

něco udělat, aby nezůstali na ulici. Bude nutné to celé posílit, protože by v příštích dnech mohlo
dojít k nárůstu osob, které to potřebují,“ řekl Hřib.
V centru tak přibudou zástupci hasičů, kteří budou řešit
a zajišťovat lidem nové návazné
bydlení. Zachována bude rovněž
pobočka ve Škodově paláci, kam
mohou lidé přijít řešit nové bydlení. Roste také počet lidí, kteří
se vracejí k infokiosku na hlavním nádraží, který však slouží
pouze jako prvotní kontaktní
místo. „Tohle bude řešit užší pracovní skupina krizového štábu,“
upřesnil Hřib. Kolika uprchlíků
by se problém sekundárního bydlení mohl týkat, rovněž není
v tuto chvíli jasné. Městu totiž
chybí přesná data, například od
Jitka Kačánová
ministerstev.
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