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Pražské uprchlické
centrum včera znovu
zahájilo provoz. Ubytování,
které kvůli vyčerpaným
kapacitám není schopna
metropole Ukrajincům
nabídnout, si lidé musejí
hledat sami. Třeba přes
příbuzné žijící v Česku.

TOMÁŠ VAŠEK

PRAHA Takhle náročnou službu
jsme už dlouho nezažili, shodova-
li se včera dobrovolníci z pražské-
ho asistenčního centra pomoci
Ukrajině. A není to jen tím, že tak-
zvané KACPU bylo v hlavním
městě téměř měsíc mimo provoz.
Už před otevřením budovy v osm
hodin ráno čekaly na vysočan-
ském náměstí OSN desítky uprch-
líků na udělení „víz“ dočasné
ochrany. V jejich rámci je jim po-
skytnuto povolení k pobytu, pra-
covní povolení a nárok na zdra-
votní pojištění.

Trvalé ubytování v městských
bytech a ubytovnách už ale ne.
Praha nově nabízí jenom možnost
strávit pár nocí v provizorních sta-
nových městečkách nebo v azylo-
vých střediscích Správy uprchlic-
kých zařízení. Pak si každý musí
najít bydlení sám. Běženci se pro-
to nejčastěji obrací s prosbou o po-
moc na své příbuzné a známé, kte-
ří už v Česku žijí. Tak jako napří-
klad drobná dvacátnice Anna, jež

čekala ve frontě před centrem
s malou dcerkou v náručí. Líčí, že
pochází ze Žitomirské oblasti,
a doufá, že vojenská agrese roz-
poutaná ruským diktátorem Vladi-
mirem Putinem brzy skončí.
Chce se co nejdříve vrátit domů.
Z jejích úst zní slova vděku za to,
že může mezitím v bezpečí pobýt
v České republice. S tím, že Pra-
ha už neposkytuje na svém území
pobyt, je údajně seznámená.
V hlavním městě má strýce, u ně-
hož má domluvený i se zhruba
šestiměsíčním dítětem azyl. S od-
jezdem ze své země i tak čekala
na poslední chvíli. Po několika
minutách se loučí a mizí v jed-

nom z červených hasičských sta-
nů před vchodem do budovy,
kam organizátoři vpouštěli lidi
zhruba po třiceti. Za dopoledne
odbavili v centru 85 lidí, další
zhruba dvě stovky čekaly venku.

Schůzka řešení nepřinesla
Dostat alespoň pár slov z přítom-
ných dobrovolníků nebylo skoro
možné. Všichni měli plné ruce
práce s registrací nebo navigací
lidí, z nichž drtivou většinu tvoři-
ly ženy. Tlumočnice přebíhaly
mezi jednotlivými skupinami, jež
se v prostoru přirozeně tvořily.

„Není to tak, že bychom od
16. června, kdy bylo centrum uza-

vřeno, měli volno,“ řekla LN jed-
na z nich. „Spousta z nás působila
i jinde. Já jsem třeba ze středních
Čech, takže jsem překládala v kut-
nohorském KACPU,“ vysvětluje.

Ostatní krajská centra byla po
dobu uzavírky toho pražského
i nadále v provozu. V regionech
totiž na rozdíl od metropole ne-
jsou přeplněné ubytovací kapaci-
ty. Jejich nedostatek byl právě dů-
vodem, proč krizový štáb města
minulý měsíc rozhodl o tom, že
se pražské KACPU uzavře. Pri-
mátor Zdeněk Hřib (Piráti) kvůli
tomu jednal i s předsedou vlády
Petrem Fialou (ODS).

Na schůzce požadoval, aby ka-

binet připravil kvůli nedostatku
míst v Praze plán relokace uprch-
líků do krajů. K dohodě však ne-
došlo a mimo hru se ocitl nako-
nec i Hřibův plán snížit migran-
tům v přeplněných regionech dáv-
ky pomoci, což by uprchlíky moti-
vovalo přesunout se do těch méně
zatížených.

Na vlastní pěst
V současné chvíli ukrajinští ute-
čenci dostanou v pražském centru
dočasnou ochranu a jsou s nimi
vyřízeny další administrativní
úkony. Ti, kteří nemají takové
štěstí jako Anna a jsou bez příbuz-
ných či známých v Česku, pak
mají na výběr ze dvou možností.
Úřady jim nabídnou nouzové pří-
střeší a přespání v jednom z dvoji-
ce pražských stanových měste-
ček, tedy v Troji a v Malešicích,
nebo dočasný přesun do některé
z budov Správy uprchlických zaří-
zení ministerstva vnitra. Lůžka
v nich se nacházejí po celé repub-
lice.

Nemalá část z příchozích Ukra-
jinců však raději hledá ubytování
po vlastní ose. Potvrzují to i dob-
rovolníci, kteří s nimi v asistenč-
ním centru přicházejí do styku.
Už v březnu – jen týden a pár dnů
po invazi ruských jednotek – tak
například vznikl internetový vy-
hledávač, přes který mohou najít
azyl právě lidé prchající před vál-
kou na Ukrajině. Zájemci jej na-
jdou na adrese hotel.cz/pomoc.
Ubytovací zařízení zde nabízejí
své kapacity za výrazně nižší
cenu, nebo dokonce zdarma.

Vojenská přehlídka, omluvy,
dojetí, metály a slavnostní
oběd netradičně v honosném
Vladislavském sále
Pražského hradu
doprovázely včerejší dlouho
očekávanou návštěvu
izraelského prezidenta
Jicchaka Herzoga.

IVETA KŘÍŽOVÁ

PRAHA Izraelský prezident přijel
do Prahy s chotí na pozvání Milo-
še Zemana, pro něhož izraelská
návštěva symbolizuje vyvrchole-
ní jeho prezidentské kariéry.

Tradičně proizraelsky vystupu-
jící Zeman se Herzogovi proto
okamžitě omluvil za šéfa české di-
plomacie Jana Lipavského (Pirá-
ti), z jehož popudu se Česko v po-
lovině června nepřipojilo k 22 ze-
mím odsuzujícím k Izraeli kritic-
kou zprávu komise Rady OSN
pro lidská práva.

Do Lipavského se ale Zeman
strefil i při zahájení slavnostního
oběda, když odsoudil jeho neo-
chotu k přestěhování českého vel-
vyslanectví z Tel Avivu do Je-
ruzaléma. Tento letitý sen by si
prezident rád splnil ještě do kon-
ce svého mandátu, naráží přitom
právě na nesouhlas vládních Pirá-
tů. „Osm měsíců mi zbývá do kon-
ce funkce a do konce mé politické
kariéry trvající 32 let. Rád bych
otevřel plnohodnotnou českou
ambasádu v Jeruzalémě. Existuje
několik námitek, například český
ministr zahraničí říká, že Evrop-
ská unie je striktně proti tomu.
Ale ať jde EU do pekel,“ řekl Ze-
man v nadsázce.

V duchu slavného výroku ame-
rického prezidenta J. F. Kennedy-
ho, který kdysi v Berlíně řekl
„Ich bin ein Berliner“ (Jsem Berlí-
ňan), Zeman závěrem proslovu
deklaroval „I am a Jew“ (Jsem
Žid). „Jste důležitým partnerem,
spojencem a vaše láska k Izraeli
je všem známá,“ ocenil Zemana
Herzog a za neutuchající podporu

mu předal nejvyšší izraelské stát-
ní vyznamenání Medal of Honor
(Řád cti). Stejné vyznamenání,
které je udělováno od roku 2012,
obdrželo například několik býva-
lých amerických prezidentů. Při
návštěvě Izraele ho tento týden
převezme i ten současný Joe Bi-
den.

Kromě politických a ekonomic-
kých jednání, kterých se na Hradě
zúčastnila za českou stranu i mi-
nistryně obrany Jana Černochová
(ODS) či ministr spravedlnosti Pa-
vel Blažek nebo ministr dopravy
Martin Kupka (oba rovněž ODS),
se Zeman s Herzogem dohodli na
nutnosti uspořádání mezivládní-

ho dialogu. „Dali jsme si některé
společné domácí úkoly, mezi něž
patří například uskutečnění dlou-
ho odkládaného setkání vlád
obou zemí,“ řekl český prezident.

Zatím naposledy spolu vlády
zasedaly v roce 2016 v Jeruza-
lémě, uspořádání dalšího jednání
zkomplikovala vnitropolitická si-
tuace v Izraeli, kde se opakovaně
konaly předčasné volby, a násled-
ně šíření koronaviru.

Dojetí s přeživšími
Vrcholnou částí dopoledne bylo
setkání obou prezidentů s přeži-
všími holokaustu. Pětici hrdinů
tvořily Eva Pokorná a Eva Erbe-

nová, které prošly vyhlazovacím
táborem Osvětim. Michaela Vi-
dláková a Jiří Munk, kteří strávili
velkou část svého dětství v Terezí-
ně, a Petr Lewi, jehož od koncent-
račních táborů uchránilo rychlé
pokřtění. Setkání s prezidentem
Státu Izrael bylo pro pětici přeži-
vších velkým dojetím, nechyběli
ani na slavnostním obědě, na rybě
a košer stravě si ve Vladislav-
ském sále pochutnalo bezmála
140 hostů z řad zástupců židov-
ských obcí, vysokých státních
úředníků nebo lidí z byznysu na-
pojených na Izrael.

Kromě přijetí u prezidenta se
Herzog sešel odpoledne i s před-

sedkyní sněmovny Markétou Pe-
karovou Adamovou (TOP 09), se
šéfem Senátu Milošem Vystrči-
lem a s premiérem Petrem Fialou
(oba ODS). Celou návštěvu uza-
vřela večeře opět ve Vladislav-
ském sále, kterou spolupořádala
Česko-izraelská smíšená obchod-
ní komora. Izraelský prezident
přijel do Česka po sedmi letech,
naposledy byl v Praze v říjnu
2015 jeho předchůdce Reuven
Rivlin. Pro Herzoga nicméně ne-
byla Praha premiérou, v minulos-
ti byl v Česku na soukromé ná-
vštěvě se svým otcem Chajimem
Herzogem, prezidentem Izraele
v letech 1983 až 1993.

PRAHA Spojené státy poskytnou
organizacím v České republice
10,2 milionu dolarů (zhruba
248 milionů korun) na podporu
lidí zasažených ruskou invazí
na Ukrajinu. Částka je součástí
balíčku humanitární pomoci ve
výši zhruba 368 milionů dolarů
(téměř devět miliard korun), kte-
rý oznámil minulý týden americ-
ký ministr zahraničí Antony
Blinken, uvedlo včera velvysla-
nectví USA v Praze.

Peníze mají podle chargé
d'affaires americké ambasády
Michaela Dodmana vyjádřit so-
lidaritu USA s Českou republi-
kou a lidmi z Ukrajiny. „ČR
svou podporou Ukrajině a Ukra-
jincům prchajícím před ruskou
agresí nadále ukazuje svou ini-
ciativu, odvahu a empatii,“ uve-
dl. Peníze budou určeny na pod-
poru aktivit Dětského fondu
OSN, Mezinárodní organizace
pro migraci, Vysokého komisa-
ře OSN pro uprchlíky a Světo-
vé zdravotnické organizace
v Česku.

Okamžitě ukončete boje,
vyzývají USA Rusko
Spojené státy poskytly od počát-
ku ruské invaze humanitární po-
moc za více než 1,28 miliardy
dolarů (přes 31 miliard korun)
a mezi jednotlivými zeměmi
jsou největšími dárci, uvedlo
velvyslanectví. „Brutální útok
Ruska proti Ukrajině vstupuje
do pátého měsíce a my nadále
vyzýváme Rusko, aby okamžitě
ukončilo boje, usnadnilo přísun
humanitární pomoci na Ukraji-
nu a umožnilo odchod těm, kdo
chtějí utéct do bezpečí,“ uvedl
Blinken.

Česká republika dosud uděli-
la dočasnou ochranu více než
390 000 uprchlíků z Ukrajiny.
„Oceňujeme naše spojence
a partnery, kteří přijali válečné
uprchlíky, a vítáme rozhodnutí
EU prodloužit dočasný status
ochrany ukrajinským občanům
poskytnutím pracovních povole-
ní, ubytování a dalších služeb,“
dodal Blinken. čtk

Opět otevřeno. V Praze začalo znovu fungovat uprchlické centrum. Přišly stovky Ukrajinců. FOTO MAFRA – JAKUB STADLER

Setkání prezidentů. Jicchak Herzog a Miloš Zeman spolu jednali včera na Pražském hradě. Zeman od Herzoga obdržel izraelský Řád cti. FOTO MAFRA – PETR TOPIČ

USA nabízí ČR
miliony korun
pro uprchlíky

Běženci shání bydlení u příbuznýchPraha rozjíždí kvůli
kauze Dozimetr
dvě stovky auditů
PRAHA Hlavní město nechá pro-
vést hloubkové audity ve zhru-
ba 250 svých příspěvkových or-
ganizacích. Zaměří se na to, zda
organizace zadávaly od roku
2010 veřejné zakázky některé
z více než třicítky firem, které
mají vazby na osoby obviněné
v kauze údajné korupce v do-
pravním podniku (DPP) Dozi-
metr. Audity se budou týkat in-
formačních technologií a dal-
ších oblastí. V případě, že někte-
rá z organizací s firmami na se-
znamu spolupracovala, auditoři
podrobně prověří celou soutěž
a zadání zakázky. čtk

Polovina pečujících
nezvládá práci na
plný úvazek
PRAHA Zhruba 200 tisíc lidí, kte-
ří pečují o blízké, se dostává do
finančních a jiných potíží a nemá
příliš podporu od státu. Téměř
polovina pečujících nezvládá
kvůli opatrování pracovat na
plný úvazek, propadá se jim tak
příjem. O peníze z odvodů a daní
přichází i státní rozpočet, sdělili
zástupci projektu Neviditelní.
Nejohroženějších je 13 skupin
„neviditelných“. Mezi ně patří
třeba samoživitelé, pracovníci
v šedé ekonomice, studenti z chu-
dých rodin či senioři. Lidé pro-
pad příjmů často řeší tím, že čer-
pají úspory na penzi nebo peníze
odložené na rekonstrukci domo-
va. Následně jsou ohroženi pří-
jmovou chudobou. čtk

„Jsem Žid,“ vzkázal Zeman


