
Scénář publicistického pořadu Reportéři ČT ze dne 20. 4. 2020:

Studio: Největší křesťanské svátky v hobby marketech místo kostelů. A další podivné plány vlády.
Nemocnice, o kterou se hádá primátor Prahy Zdeněk Hřib a premiér Andrej Babiš. 
Kdo zanedbal péči o pražskou Bulovku, která hraje klíčovou roli v léčení pacientů s koronavirem.
Tvůrce Toma a Jerryho a taky kresleného Hobita zemřel v Praze. Tichý Američan, který promluvil do dějin animovaného filmu u nás i ve světě. 
Hobby, hobby, doprovody

            
Marek WOLLNER, moderátor
--------------------
Jsme národ kutilů a zahrádkářů. Máme rádi hobby markety. Ale zakázat během největších křesťanských svátků vstup do kostela a otevřít hobby markety, přitom nepovolit venkovní farmářské trhy, to bylo vládní rozhodnutí, ve kterém by snad nenašel logiku ani patron kutilů Přemek Podlaha. Ale nějakou logiku to přece jen má. Hledali ji naši reportéři.

Ondřej GOLIS, reportér
--------------------
Zelený čtvrtek. Den před začátkem čtyřdenního velikonočního volna. Předpověď slibuje slunečné počasí s teplotami kolem 20 stupňů a politici kvůli obavám ze šíření koronaviru apelují na Čechy, během svátků zůstaňte doma.

Andrej BABIŠ, český premiér /ANO/
--------------------
Žádné hloučky nikde u výdejních okének, na návsích nebo na náměstích, žádné kolující panáky, vyvarujte se i koledy u babičky.

Jan HAMÁČEK, předseda ústředního krizového štábu, ministr vnitra /ČSSD/
--------------------
Pokud někde může strávit ty 4 dny doma na zahradě, pracemi kolem svého obydlí, tak to je úplně ideální stav.

Ondřej GOLIS, reportér
--------------------
Premiér Andrej Babiš dokonce natočil video návod, jak bezpečně koledovat. Den před velikonočním pondělím dvoumetrovou pomlázkou a s rouškou na ústech vyšlehal svoji manželku Moniku.

Andrej BABIŠ, český premiér /ANO/
--------------------
Dejte vejce malovaný, malovaný, dejte alespoň bílý.

Ondřej GOLIS, reportér
--------------------
Mnoho lidí však prosby nevyslyšelo a navzdory varování ven vyrazili.

Jan HAMÁČEK, předseda ústředního krizového štábu, ministr vnitra /ČSSD/
--------------------
Ta disciplína polevila. Mě to samozřejmě mrzí, protože si myslím, že rozhodně vyhráno není.

Roman PRYMULA, náměstek ministra zdravotnictví
--------------------
Tak bohužel došlo k tomu, že v rámci euforie lidé se začali chovat naprosto nestandardně, a je to rizikové, a po tom příštím víkendu mám obavu, že uvidíme nárůst.

Karel VRÁNA, redaktor
--------------------
Na to, jak se Velikonoce odrazí v nárůstu počtu onemocnění, jsme se do pražského IKEMu vyrazili zeptat epidemiologa Petra Smejkala.

Petr SMEJKAL, vrchní epidemiolog, IKEM
--------------------
Nemůžeme žít v opatřeních, která zaškrtí společnost. To, znamená to rozvolňování se určitě projeví na nějakém malém zvyšování počtu nasazených, ale je důležité hlavně to pravidelně kontrolovat.

Ondřej GOLIS, reportér
--------------------
Na jednu stranu politici žádali disciplínu, aby se lidé nesetkávali. Na druhou stranu povolili otevření velkých hobbymarketů. Do nich se obratem nahrnuly davy.

redaktorka
--------------------
Hobbymarket na okraji Prahy dnes ráno. Desítky lidí už čekají na otevření.

Roman VETYŠKA, zákazník
--------------------
V obchodě to vypadá na docela dost lidí. Trošku to komplikují ty fronty, že to je jako nahuštěný před těma pokladnama, ale dá se zvládnout.

Ondřej GOLIS, reportér
--------------------
Otevření hobbymarketů by přitom podle logiky vládního plánu na zapínání ekonomiky mělo přijít na řadu stejně jako v případě obchodních center až mezi posledními, tedy začátkem června. Farmářské trhy mohly začít až týden po Velikonocích, malé provozovny se dočkají až o další týden později. Vláda výhodu pro hobbymarkety obhajovala takto.

Jan HAMÁČEK, předseda ústředního krizového štábu, ministr vnitra /ČSSD/
--------------------
Pokud neumožníme těm lidem strávit ty 4 dny na zahrádce nebo prací kolem kolem svého domu, tak to riziko, že se nám nahrnou do těch veřejných prostor, a že zaplaví parky, popřípadě turisticky atraktivní lokality, bude podstatně vyšší.

Karel HAVLÍČEK, ministr dopravy, ministr průmyslu a obchodu /nestr. za ANO/
--------------------
Ty hobbymarkety jsou relativně vzdušné, jsou na volném prostranství, jsou otevřené zleva zprava, současně mají vysoké stropy.

Radomil BÁBEK, předseda Podnikatelských odborů
--------------------
Říci, že do hobbymarketu můžou lidi proto, že tam jsou vysoké stropy, přitom neotevřít farmářské trhy nebo jakékoliv trhy a prodej venku, to mi připadá být úplně nelogické.

Ondřej GOLIS, reportér
--------------------
Zavřené zůstaly během nejvýznamnějších křesťanských svátků i kostely. I ty mají přitom vysoké stropy, a lidé se do nich navíc nehrnou jako hobbymarketů.

Karel VRÁNA, redaktor
--------------------
Jsme v chrámu svatého Antonína v Praze Holešovicích. Výška stropu tu činí 21 m, ale na rozdíl od hobbymarketů a jiných chrámů konzumu, se tady lidé zatím shromažďovat nesmějí. Vy jste udělala fotomontáž, pověsila jste ji sociální sítě, kde vlastně tady jakoby za vámi je jméno jednoho obchodního řetězce s tím, že Bůh je tady, můžeme přijít. Proč jste to udělal.

Jaroslav F. PECHAR, farář Českobratrské církve evangelické
--------------------
Udělal jsem to v reakci na to rozhodnutí vlády otevřít řetězce. Jasně, že to byl vtip, nedovolené použití značky a ještě něco dalšího by se na tom dalo najít, ale připadlo mi, že to rozhodnutí má nějaké skryté motivy. Z mého laického pohledu ta epidemiologická situace je ekonomická situace nevelí otevřít jeden velikánský supermarket, kde se budou lidi mačkat, ale radši když už, tak otevřít řadu drobných jednotlivých malých provozoven, kde se ty lidi rozptýlej.

Karel VRÁNA, redaktor
--------------------
Z kontrastu zákazu bohoslužeb a otevřených hobbymarketů si vystřelila i dvojice Česko bratrských kněží, která si říká Pastoral brothers.

video, zdroj: facebookový profil Pastoral Brothers
--------------------
Zavřeli nám ty kostely a tak jsme si říkali že půjdeme za lidma prostě tam, kde se shromažďujou, no, a tady to je asi jako úžasný, hele, a je tady i svatá trojice. Podívejte. Stavba, dílna, zahrada. Jsme sehnali kalich, ale trošku větší, než normálně. Ale to nevadí, ne? To nevadí. Tady je spousta lidí, já jsem nečekal, že tady bude tolik lidí, takhle velkej kalich  budeme potřebovat. To bude pořádná večeře Páně, tohle.

Petr SMEJKAL, vrchní epidemiolog, IKEM
--------------------
Vždycky jde o to, ať už je to park, nebo je to nějaká budova, aby se tam tam držely ty rozestupy, aby tam nebylo kritické množství lidí, aby lidé měli roušku, aby si myli ruce. Pokud dodržíte tahleta opatření, tak v podstatě asi je do jisté míry jedno, o jaký prostor se jedná.

Karel VRÁNA, redaktor
--------------------
Během velikonočních svátků policie předčasně ukončila bohoslužbu, která se konala v tomto pravoslavném kostele na Slupi. Z kněží nikdo na žádost o rozhovor nereagoval.

Jaroslav F. PECHAR, farář Českobratrské církve evangelické
--------------------
To, že tady je nějaká spirituální potřeba, to ten stav nezajímá, protože z toho nekápnou přímý prachy, a pak na ně prostě zapomněli.

Ondřej GOLIS, reportér
--------------------
Proč lidé přes Velikonoce nemohli do kostelů, na farmářské trhy nebo do menších obchodů, zatímco hobbymarkety dostaly zelenou?

Radomil BÁBEK, předseda Podnikatelských odborů
--------------------
Hobbymarkety, stejně jako všechny velké firmy, mají silný lobbing, silnou lobby, takže jejich otevření před Velikonocemi, což je mimochodem jejich zásadní sezóna, se ukázalo pro ně mít extrémně důležité.

Ondřej GOLIS, reportér
--------------------
Premiéra Andreje Babiše i šéfa krizového štábu Jana Hamáčka jsme oslovili s dotazem, jestli u nich zástupci hobby marketů lobbovali. Ani jeden reagoval. Jedna z prodejen však lobbování u vlády připustila.

redaktor/citace: David Kolář, marketingové oddělení, Hornbach
--------------------
V návaznosti na uzavření našich projektových marketů jsme ještě v březnu, přesněji 15. března 2020, oslovili dopisem vládu s žádostí o brzké opětovné otevření za předem definovaných podmínek. Žádné další aktivity jsme nevyvíjeli.

Ondřej GOLIS, reportér
--------------------
Ostatní velké hobby markety na českém trhu odpověď buď neposlaly nebo lobbování odmítly. Jednu ze sítí hobbymarketů, Unihobby, spoluvlastní miliardář Jiří Šimáně. Firma se sama označuje za největší ryze český řetězec hobbymarketů u nás. Jiří Šimáně má blízko k českému premiérovi, jako host se například před třemi lety účastnil Babišovy svatby na farmě Čapí hnízdo. Premiérův syn Andrej Babiš mladší létal pro Šimáněho tehdejší leteckou společnost Travel Service, dnes Smartwings.

Michael FIALA, redaktor
--------------------
Jaké jsou vaše vztahy s panem premiérem Babišem. Daly by se označit za blízké nebo přátelské?

redaktor/citace: Jiří Šimáně, spolumajitel společnosti Uni Hobby
--------------------
Odpovím na otázku, která je skrytá v podtextu. Andrej Babiš by nikdy neohrozil svoji politickou kariéru kvůli mně, vám či komukoliv jinému. Myslím, že jsem se vyjádřil jasně.

Michael FIALA, redaktor
--------------------
Jednal jste o otevření hobbymarketů s vládou nebo panem premiérem. Hrály vaše vztahy roli v tom, že byly otevřeny právě hobby markety?

redaktor/citace: Jiří Šimáně, spolumajitel společnosti Uni Hobby
--------------------
Nejednal. Není to můj styl.

Michael FIALA, redaktor
--------------------
Větší pozornost než brzké otevření hobbymarketů, vyvolává další velikonoční zpráva související s byznysem Jiřího Šimáněho. Vláda podle ministryně financí Aleny Schillerové uvažuje o pomoci českým aeroliniím. A ty dnes ovládá právě letecká společnost Smartwings ze Šimáněho podnikatelské skupiny.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ta situace ekonomická je tam poměrně vážná. A myslím si, že skutečně to řešení se bude muset hledat, protože, pokud já mám informace, tak ta letadla stojí v hangárech a víceméně vlastně společnost nefunguje, takže to určitě bude aktuální téma.

Ladislav KELLER, bývalý dopravní pilot, kapitán Boeingu 737
--------------------
Letadlo, i když je odstavené, tak se o něj musíte starat. Musí stále probíhat údržba. Posádky sedí doma a nelítají, ale berou peníze.

Miroslav ZÁMEČNÍK, ekonom
--------------------
Pokud to bude to ta odstávka trvat 3 měsíce, tak je to skoro půl bilionu dolarů, o který ty letecký společnosti přijdou.

Michael FIALA, redaktor
--------------------
Suma vyjadřuje celosvětové ztráty leteckých společností, protože koronavirus postihl dopravu všude. I velké aerolinie, jako například německá Lufthansa, utrpí obrovské ztráty a budou se zachraňovat.

Ladislav KELLER, bývalý dopravní pilot, kapitán Boeingu 737
--------------------
Podle mého názoru bez pomoci státu většina těch společností nepřežije.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Když se podíváte po Evropě, tak celá řada evropských zemí řeší problém svých leteckých společností, tam by se nabízelo, aby stát vstoupil do té firmy tou formou, že by například koupil akcie.

Ladislav KELLER, bývalý dopravní pilot, kapitán Boeingu 737
--------------------
V tomhle upřímně. Za korunu je to drahý.

Michael FIALA, redaktor
--------------------
Podle ekonoma Miroslava Zámečníka budou šance malých aerolinií, jako jsou právě ČSA podporovaných malým státem v konkurenci velkých společností a velkých zemí minimální. A to přestože České aerolinie mají dlouhou a slavnou minulost.

Ladislav KELLER, bývalý dopravní pilot, kapitán Boeingu 737
--------------------
Je to jedna z nejstarších leteckých společností na světě.

Michael FIALA, redaktor
--------------------
Vznikla jako Československé státní aerolinie v roce 1923. Po válečném přerušení začalo létat znovu. V šedesátých letech měla 75 letadel. A rozvoj pokračoval zhruba do roku 2000.

Ladislav KELLER, bývalý dopravní pilot, kapitán Boeingu 737
--------------------
Řadou špatných rozhodnutí vrcholového managementu se postupně ČSA po roce 2000 začal dostávat do krize.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Zprávou dne je, že se bývalý ministr obrany Jaroslav Tvrdík stal šéfem Českých aerolinií.

Jan PROCHÁZKA, analytik, Cyrrus, září 2009
--------------------
Největší komplikace, kterou vidím já, je stále to, že tato firma je státní. To znamená, že si tam dosazuje manažery tak, jak se státu zrovna hodí, jak se hodí politické reprezentaci.

Michael FIALA, redaktor
--------------------
Management Jaroslava Tvrdíka tehdy plánoval obrovský rozmach nové linky, nová letadla.

redaktor
--------------------
Do roku 2014 tak ČSA rozšíří svou flotilu skoro na dvojnásobek. Místo původních 35 letadel jich nakonec budou mít 63.

Michael FIALA, redaktor
--------------------
To se ale nepodařilo. ČSA měly letadel maximálně 45 a další rozvoj zastavily ekonomické problémy.

Miroslav ZÁMEČNÍK, ekonom, bývalý předseda dozorčí rady Českých aerolinií
--------------------
Potom tam přišli krizoví manažeři, který ovšem tu krizi nedokázali zažehnat.

Michael FIALA, redaktor
--------------------
Jaroslavu Tvrdíkovi předala klíče od Českých aerolinií vláda sociálnědemokratického premiéra Vladimíra Špidly. Tvrdíkův nástupce Radomír Lašák přišel za dalšího předsedy vlády ČSSD Jiřího Paroubka a odešel za úřednické vlády Jana Fischera. Kdyby České aerolinie dnes znovu převzal stát, znovu by nominoval jejich manažery.

Miroslav ZÁMEČNÍK, ekonom, bývalý předseda dozorčí rady Českých aerolinií
--------------------
Já jsem tam působil velmi krátce. V době, kdy to bylo opravdu na hraně kolapsu. To se bavíme o roce 2009.

moderátorka, květen 2009
--------------------
Letos by se ČSA mohla propadnout do ztráty více než 360 000 000.

moderátorka, květen 2009
--------------------
Jen za první letošní kvartál aerolinky prodělaly víc než jednu miliardu a 300 000 000 Kč.

moderátorka, srpen 2009
--------------------
České aerolinie bojují o přežití.

Michael FIALA, redaktor
--------------------
České aerolinie se začaly zbavovat letadel a rozprodávat i ostatní majetek.

Filip GASPAR, tehdejší prezident Českého sdružení dopravních pilotů
--------------------
Na jedné straně můžeme vidět budovu hangáru a na straně druhé je budova administrativní, takzvaná hlavní správa, aby ty budovy byly v loňském roce prodány letišti Praha. Cargo terminál, který byl prodán za zhruba 700 000 000 Kč.

Michael FIALA, redaktor
--------------------
ČSA také opouštěly letiště, kde tradičně přistávaly.

Ivana KAZIMÍROVÁ, 2. pilotka letadla ATR 42/75, zdroj: Reportéři ČT
--------------------
Vídeň, Londýn, Manchester, Mnichov, Bratislava, Brno, Dublin taky korunovalo a ta.

Michael FIALA, redaktor
--------------------
České aerolinie potýkající se s ekonomickými problémy stále patřily státu, a ten je opakovaně snažil prodat. V dubnu 2013 vstoupily do ČSA korejské aerolinie.

Čang HUN-ČI, prezident Korean Air, zdroj: Události z roku 2003
--------------------
Jsme velice šťastni, že jsme se s podpisem na tomto ceremoniálu stali se akcionářem.

Michael FIALA, redaktor
--------------------
Korejci, ovšem za 44 % akcií v českých aeroliniích nezaplatili miliardy korun, které si vláda o prodeji ČSA slibovala ještě pár let dřív, ale jen 68 000 000.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí /TOP 09/, zdroj: Reportéři ČT, prosinec 2014
--------------------
Jiného partnera jsme neměli. A po celou dobu jednání, abych vám pravdu řekl, jsem trnul hrůzou, že se otočí za patě a odejdou.

Michael FIALA, redaktor
--------------------
Ve smlouvě, kterou Reportéři ČT tehdy exkluzivně získaly, se Korejci ani nezavázali, že budou do ČSA investovat. Už na podzim 2017 se pak svého podílu zase zbavili.

Miroslav ZÁMEČNÍK, ekonom, bývalý předseda dozorčí rady Českých aerolinií
--------------------
No a pak už se bavíme o situaci, kdy do toho vstoupil pan Šimáně.

Michael FIALA, redaktor
--------------------
České aerolinie ovládla firma Jiřího Šimáněho a jeho partnerů, která se dnes jmenuje Smart Wings. V ní má skoro poloviční podíl čínská státní firma CITIC, která podle Jiřího Šimáněho s českými spolumajiteli nespolupracuje. Případná česká státní pomoc pro ČSA by tedy byla i pomocí Číňanům české aerolinie mají dnes už jen 13 letadel a ekonomické problémy drtí, jaký je, tak jejich majitelé Smartwings. Jiří Šimáně zájem o státní pomoc má.

redaktor/citace: Jiří Šimáně, spolumajitel společnosti Uni Hobby
--------------------
Stát si musí vyhodnotit, zda se má zachovat tak jako vesměs všechny státy světa a podpořit aerolinky, které v místě působnosti odevzdali miliardy na daních odvodech nebo se lidmi, kteří o letecké přepravě neví vůbec nic. Nechat vmanévrovat do pozice, že každá taková snaha bude mít negativní dopad na jejich potenciální voliče.

Miroslav ZÁMEČNÍK, ekonom, bývalý předseda dozorčí rady Českých aerolinií
--------------------
Jsou tady prostě desetitisíce, možná statisíce malých a drobnejch, který potřebujou pomoct a ještě jim pomoženo nebylo, takže ten nápad, že začnete mluvit o firmě, která je velmi bohatýho člověka, to já nechci být osobní, ale prostě o tom se snad jako ani, ani nemám mluvit, dokud není pomoženo těm malým, který jsou v tom taky úplně nevinně.

redaktor/citace: Jiří Šimáně, spolumajitel splečností Smartwings a České aerolinie
--------------------
Jsme společnost obratem přes 1,2 miliardy dolarů. Náš podíl na počtu přepravených pasažérů na letišti v Praze je přes 30 %, tak si odpovězte i na otázku, zda jsme opravdu tak bezvýznamní, a jestli by tím, že by nám stát garancí půjčky či jiným způsobem nepomohl, náhodou také ztížil pozici letiště.

Michael FIALA, redaktor
--------------------
Hraje nebo nehraje roli okolnost, že jeden z majitelů Smart Wings Českých aerolinií, pan Jiří Šimáně, a premiér Andrej Babiš, jsou přátelé.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Vůbec to žádnou roli nehraje, já pana Šimáněho vůbec neznám. Neznám nikoho z té společnosti.

Ladislav KELLER, bývalý dopravní pilot, kapitán Boeingu 737
--------------------
Jestliže letectví se po 11. září vzpamatovávalo 5 roků, takže tady to bude doba rozhodně další. A jestli za 10 let se dostaneme na tu úroveň před koronavirem, to opravdu nevím.


Nemocná Bulovka

            
Marek WOLLNER, moderátor
------
Pražská nemocnice na Bulovce je známá svou infekční klinikou, kde se zkraje devadesátých let léčili první nemocní s chorobou AIDS. Hraje ústřední roli i v boji s koronavirem. Na zdejší infekci leželi už začátkem března pacienti, kteří u sebe objevili jeho příznaky. Bulovka je ovšem mezi pražskými špitály Popelkou. Budovy působí omšelým dojmem, jako by se tu zastavil čas někdy v období komunismu, střechou teče a potřebné investice jsou spočítány na částku okolo tří miliard korun. Mezi vládou a magistrátem se vede dlouhodobý spor, komu by měla nemocnice patřit, a kdo by měl platit účty. Více v reportáži.

Lucie KRAMEŠOVÁ, vrchní sestra interny
--------------------
Tady vlastně ty okapy nejsou žádný. Ty jsou uhnilý. Je to v rámci celé budovy. Tady máme nějaký chrlič vody, který, to já mám na záznamu na telefonu, když pak prší, tak nám zatéká o patro níž do pokoje pacienta. Zatýká za omítku a tady nám krásně zateklo minulý týden, a předminulý týden tady kapala i omítka, vlastně padá omítka na pacienta.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Nemocnice na Bulovce. Zařízení, které dnes hraje ústřední roli v boji s koronavirem. Právě sem na specializované pracoviště infekční kliniky zamířili jedni z prvních nakažených pacientů. Hospitalizováno tu bylo přes 100 pacientů. Právě na Bulovce také zemřel první nakažený. Jak to v nemocnici vypadá, nám popsal jeden z pacientů s koronavirem.

pacient s koronavirem
--------------------
Já myslím, že ten prvotní dojem člověka, kterej je převezen na Bulovku, byl trošičku deprimující, je šokovej z toho, do jakého prostředí byl převezen.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Jak se vám to poslouchá?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/
--------------------
Tak určitě. To není nic, nic příjemného. Pravdou je, že ta nemocnice je dlouhodobě zanedbaná. To je prostě pravda.

Jan KVAČEK, ředitel Nemocnice Na Bulovce
--------------------
Situace tady na Bulovce je hlavně psychicky nepříjemná pro zaměstnance, protože pracovat v takovýmhle prostředí není příjemné. Sem přicházejí mnohdy do  prostředí, které vypadá, jak ve čtyřicátých a padesátých letech.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
Díváme se na technický stav nemocnice na Bulovce, která řeší největší nápor pacientů s koronavirem. Nyní se zřetelně ukazuje, jak je dlouhodobě zanedbaná. Pořádně se o ní nestará ani hlavní město Praha, ani stát. Bulovku totiž vlastní dohromady a neumí se domluvit.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/
--------------------
A zrovna infekční klinika. Samozřejmě ten stav není úplně jako skvělý nebo utěšující.

Zdeněk HŘIB, primátor hl. m. Prahy /Piráti/
--------------------
Ten stav té nemocnice mi vždycky přišel na pováženou, to je bohužel stav, který je dlouhodobý.

Jan KVAČEK, ředitel Nemocnice Na Bulovce
--------------------
Počítáme, že je třeba investovat, řekněme, 3 miliardy korun. Tím by se dostal ten areál do stavu, že by vlastně plně zrekonstruován.

Dita JETÝLKOVÁ, vrchní sestra kliniky pneumologie
--------------------
Ty pokoje jsou velký, vysoký stropy. Když jsem v létě svítí sluníčko, tak ty pacienti nemají prostě možnost ani větrat, protože, když otevřou v létě okno, tak to teplo sem jde ještě víc. Pacienti by měli mít ty pokoje klimatizovaný, jsou to pacienti s plicníma diagnózama.

pacient s koronavirem
--------------------
Říkal jsem si, že toto není prostředí ideální k tomu, aby tam člověk /nesrozumitelné/ čtrnáct dní v karanténě.

Ondřej GOLIS, reportér
--------------------
Co teda pacienti říkají na stav pokojů u vás.

Pavel HORÁK, primář chirurgické kliniky Nemocnice Na Bulovce
--------------------
Já myslím, že když sem asi přijdou, tak jsou, kdo tu ještě nebyl, tak asi jsou lehce zděšení, jaksi bych řekl tou staromódností té budovy. Na druhou stranu samozřejmě se tady uklízí. A tam, kde jsou pacienti, tak tak jako hygienicky to splňuje nějaký základní standard. Jsou spíše jako rozčarování s těma ubytovacíma služba.

pacient s koronavirem
--------------------
Když jsme přijeli, tak dokonce tam nebyl ani toaletní papír na záchodě, na chodbě, a přitom to byl opravdu holobyt, holobyt, jednoho pokoje, tří lůžek a jednoho umyvadla. Musím říct, že personál byl úžasnej, velmi ochotnej, velmi vstřícnej. Uvědomoval si tu nekomfortnost oddělení a řekl, že se s tím bude snažit něco dělat.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Že je Nemocnice Na Bulovce ve špatném technickém stavu, nepopírá dnes snad nikdo. Plánů už bylo hodně. Dosud se však žádný neuskutečnil. Většinu budov vlastní magistrát, některé zase stát, a už léta se mezi sebou nedokáží dohodnout.

Jan KVAČEK, ředitel Nemocnice Na Bulovce
--------------------
Nemocnice Na Bulovce byla otevřená za první republiky. To znamená, že ta nejstarší část areálu je z tohoto období.

videoukázka z roku 1944
--------------------
V pražské Nemocnicí Na Bulovce bylo nyní dáno do provozu nové oddělení určené pro ty nejmenší.

Jan KVAČEK, ředitel Nemocnice Na Bulovce
--------------------
Potom ta novější část, která je státní, v majetku státu, to je z konce sedmdesátých let, až ze začátku devadesátých let.

redaktorka Aktualit, leden 1983
--------------------
S výstavbou gynekologicko-porodnického pavilonu se tu začalo v roce 1980. 170 lůžek bude sloužit především pacientkám severního města. Pracovníků dodavatele průmyslových staveb Prešov jsme tu dnes napočítali jen 45. Nechceme se stavbařům sahat do svědomí, ale je to dostatečný počet na to, aby se termín dokončení, rok 85 dodržel?

Jan KVAČEK, ředitel Nemocnice Na Bulovce
--------------------
Žádná z těch městských budov nikdy neprošla žádnou generální rekonstrukcí, a ty budovy už jsou, řekněme, na nějaké hranici životnosti.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Největší problém spočívá v tom, že část areálu vlastní stát. To jsou budovy označené tmavě modře. Druhou část budov, světle modré, vlastní hlavní město Praha. Bulovku si už desítky let přehazují jako horký brambor.

Zdeněk HŘIB, primátor hl. m. Prahy /Piráti/
--------------------
Je to dáno tou roztříštěnou majetkovou strukturou. Tím, že prostě část těch nemovitostí v tom areálu je města, nicméně tu nemocnici provozuje stát.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Každý primátor řešil problém po svém. Například Bohuslav Svoboda chtěl, aby celou nemocnici vlastnilo a provozovalo město.

Bohuslav SVOBODA, bývalý primátor hl. m. Prahy /ODS/
--------------------
My jsme se snažili o to jednání proto, protože Praha je jedno snad jediné velkoměsto, které nemá svoji nemocnici, a v situacích, které jsou složité, ta Praha nemá žádnou možnost, jak zajišťovat péče o své občany.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
Jednání ale byla neúspěšná.

Bohuslav SVOBODA, bývalý primátor hl. m. Prahy /ODS/
--------------------
/nesrozumitelné/ já považuju za můj neúspěch v té funkci, tak vlastně my jsme skončili na radnici a už to nikdo jiný do té doby neotevřel.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Primátorka Adriana Krnáčová zase chtěla pravý opak. Nemocnici nabízela Ministerstvu zdravotnictví výměnou za Kongresové centrum.

Adriana KRNÁČOVÁ, bývalá primátorka hl. m. Prahy
--------------------
Aspoň já jsem se snažila Bulovku jako prostě nabídnout Ministerstvu zdravotnictví.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
Na čem to podle vás zkrachovalo?

Adriana KRNÁČOVÁ, bývalá primátorka hl. m. Prahy
--------------------
Na nevůli jako státu. Jako prostě o tom se nechtěli bavit moc a říkali, že aspoň teda neoficiálně, že další nemocnice, to by byla zase další zátěž, takže to nechají tak, jak to je.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
Paradoxní přitom je, že Adriana Krnáčová, primátorka za hnutí ANO, o tom jednala s předsedou vlastního hnutí Andrejem Babišem.

Andrej BABIŠ, český premiér /ANO/
--------------------
Takže my pokračujeme v návštěvě těch nejhorších nemocnic v Praze, bohužel, bohužel. To znamená Královské Vinohrady, Tomayerka, Karlák a vy jste ještě na tom ještě hůř, protože vy nejenom... tady nikdo neinvestoval, a to bych chtěl, jenom jsem se dozvěděl, že v roce 1931 tato nemocnice byla nejlepší v Evropě, nejlepší v Evropě.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
A vy jste tohle to tedy vlastně řešili s Ministerstvem financí v době, kdy tedy byl ministr Andrej Babiš. Když jste byli z jedné strany, není to tedy škoda, že vlastně ani v rámci té jedné strany jste nebyli schopni se domluvit?

Adriana KRNÁČOVÁ, bývalá primátorka hl. m. Prahy
--------------------
Je to škoda, neškoda. Když druhá strana nechce, tak já se nemůžu postavit na hlavu. Jako jednání probíhala liknavě. To byla možná že priorita asi taková 150. pro Ministerstvo financí.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Bulovce se nevyhnuly ani korupční kauzy a manipulace se zakázkami. Aktuálně policie vyšetřuje 2 bývalé ředitele nemocnice i podnikatele ve zdravotnictví Tomáše Horáčka či bývalého náměstka ministra zdravotnictví Marka Šnajdra. Podle policie se v nemocnici ovlivňovaly zakázky například na úklid či obnovu přístrojů.

Jan KVAČEK, ředitel Nemocnice Na Bulovce
--------------------
Vlastně z celého toho areálu pro nás pravděpodobně nejproblematičtější jsou budovy číslo 5, což je chirurgické klinika, budova číslo 10, což je interní klinika. Ty jsou asi v nejhorším stavu, potřebovaly by urgentní kompletní rekonstrukci. De facto ty budovy téměř celé vybourat a předělat do modernějšího hávu. V půdních prostorách té budovy číslo 3 je naše IT, je tam naše serverovna a vlastně v té střeše potom, když se tam podíváte, tak tam chybí tašky vlastně. Tam je to velmi havarijní stav, se kterým je potřeba něco udělat.

Hana KUŽELKOVÁ, projektová manažerka oddělení IT
--------------------
Do té půdy nám v létě při přívalových deštích velmi zatéká. To znamená, že vlastně nám to ohrožuje vlastně naši techniku, kdy vlastně dochází k tomu, že třeba kolem oken a tam, kde ta střecha netěsní, tak nám to stéká dolů do místností, které jsou pod námi, jako je právě serverovna nebo operační sály naší nemocnice.

reportér
--------------------
Co tady děláte, když prší?

Hana KUŽELKOVÁ, projektová manažerka oddělení IT
--------------------
Když prší, tak děláme to, že vlastně hlídáme, abychom vlastně zajistili tu naši techniku a máme připravené kýble a hadry, abychom vlastně tu vodu okamžitě vytřeli.

Zdeněk HŘIB, primátor hl. m. Prahy /Piráti/
--------------------
Město doteď za uplynulých 10 let nainvestovalo do toho areálu 653 000 000 Kč, ale sama můžete posoudit, že vlastně na tom areálu, když tam dorazíte, tak že by to bylo nějak výrazně vidět, tak to není.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Celkově za posledních 20 let se stát a město podílely na investicích do Nemocnice Na Bulovce zhruba za 1 700 000 000. Ostatní velké pražské nemocnice měly investice v podobných sumách. Jediná nemocnice Motol rekonstruovala své objekty za více než 6 miliard.

Jan KVAČEK, ředitel Nemocnice Na Bulovce
--------------------
Tady vidíme vlastně lůžkové oddělení chirurgické kliniky, nezrekonstruované, nebo já nevím, kdy zde byly nějaké poslední zásahy udělány. Ono vlastně tady je spousta věcí, které ani nejsou vidět, jako jsou už nevyhovující, samozřejmě elektroinstalace, rozvody vody, odpad... Všechno tady vlastně. Ta budova by de facto potřebovala zevnitř víceméně vybourat a postavit znovu.

Lucie KRAMEŠOVÁ, vrchní sestra interny
--------------------
Já nejsem elektrikář, ale z laického ženského hlediska, když vidím tady porcelánové pojistky, tak se vracím fakt do těch padesátých let a prostě neposunuli jsme se ani o kus dál.

mluvčí
--------------------
Jak vás to tedy zlobí při tom provozu?

Martina CHRÁSTKOVÁ, staniční sestra interny JIP
--------------------
Zlobí nás to v tom případě, kdy se zapne více přístrojů najednou, ta síť se přetíží a logicky jedna z těch pojistek vypadne.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
Právě chirurgická klinika by se měla nyní rekonstruovat. To se ale nestalo.

Jan KVAČEK, ředitel Nemocnice Na Bulovce
--------------------
My bychom potřebovali mít pokoje menší tak, jak je dneska standard, s vlastním sociálním zázemím, nemít společné sociální zázemí pro x pokojů, smíchané muže, ženy.

Pavel HORÁK, primář chirurgické kliniky Nemocnice Na Bulovce
--------------------
Ta druhá věc, co nás trápí ještě víc, že topení, nefunkční kohouty, nedá se regulovat, řeklo se, že se to nebude opravovat z důvodu toho, že už se bude ten pavilon rekonstruovat. Podobný problém je s okny, se žaluziemi a tak dále. Okna netěsní, že jo, je tam průvan v zimě, v létě horko a tak dále. Teď naštěstí proběhla jenom taková lehká rekonstrukce, protože už na třetím patře je propadlá podlaha.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
V loňském a letošním roce měly probíhat velké rekonstrukce. Opravit se měla chirurgická klinika, kanalizace a čistička odpadních vod. Neuskutečnila se ale žádná.

Pavel HORÁK, primář chirurgické kliniky Nemocnice Na Bulovce
--------------------
Poslední roky jsme byli vlastně ujišťování, že k té rekonstrukci dojde, takže vlastně už tedy žádné zásadní investice do toho pavilonu nebudou. Ony nebyly nikdy a teď už jako jsme byli ujišťováni, že to proběhne.

Jan KVAČEK, ředitel Nemocnice Na Bulovce
--------------------
Ten poslední projekt je vlastně čerstvý, ten je několik let starý. Už na něj dokonce byly vyčleněny prostředky z rozpočtu, ale magistrátem byl vlastně zastaven.

reportér
--------------------
Proč?

Jan KVAČEK, ředitel Nemocnice Na Bulovce
--------------------
Kvůli tomu, že do těch budov nechce investovat.

Milena JOHNOVÁ, radní pro zdravotnictví /Praha Sobě/
--------------------
Ta výběrová řízení nebyla dobře připravená a je potřeba je udělat znovu.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
Všechno?

Milena JOHNOVÁ, radní pro zdravotnictví /Praha Sobě/
--------------------
To, co jsem já viděla, tak všechno v podstatě.

Jan KVAČEK, ředitel Nemocnice Na Bulovce
--------------------
My, když jsme začali s vedením Prahy novým, tak jsme chtěli nějaký desetiletý plán a chtěli jsme to směřovat někam do stovek milionů ročně investic, to se bohužel nepodařilo.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
Co s nemocnicí bude, řeší magistrát a vláda. Chvíli se mluví o tom, že by Bulovku nahradila nová nemocnice v Letňanech. Chvíli zase převládá názor, že Bulovka musí zůstat.

Andrej BABIŠ, český premiér /ANO/
--------------------
Pokud se neumíme domluvit na Letňanech, tak tady doufám, že magistrát si bude vědom toho, že tady vlastně všechno stojí, protože zkrátka nemá to jednoho pána, a pokud všechny nemocnice v Praze jsou ve vlastnictví anebo pod manažerskou kontrolou Ministerstva zdravotnictví, tak tady by to mělo být stejně.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Připomeňme si: Prahu 4 roky vedla primátorka za ANO Adriana Krnáčová. Ani ta se se svým stranickým šéfem Andrejem Babišem nedokázala dohodnout. Podle ní nebyla vůle na straně státu, nyní se Praha snaží areál Bulovky vyměnit se státem za jiný majetek. Jednání se ale zadrhla.

Zdeněk HŘIB, primátor hl. m. Prahy /Piráti/
--------------------
Město na každé směně, která dosud proběhla, intenzivně tratilo. V rámci těch dalších plánovaných to měly být desítky milionů na každé té směně. To znamená, to, co my chceme, je, aby to probíhalo za férovou cenu.

Andrej BABIŠ, český premiér /ANO/
--------------------
Pokud chtějí udělat nějaké gesto vůči této nemocnici, tak by ten pražský magistrát měl převést ty nemovitosti za korunu.


Tichý Američan v Praze
            
Marek WOLLNER, moderátor
--------------------
Minulý týden zemřel v Praze Gene Deitch. Jeho jméno širší veřejnosti moc neřekne, přitom to byl držitel Oskara z roku 1961. Byl to Američan, který se kvůli lásce k Praze a své ženě usadil v komunistické zemi. Zde pokračoval v tvorbě kreslených filmů, objednával si u něj práci dokonce i Hollywood. Vytvořil například celou sérii slavného Toma a Jerryho. Jako první na světě se taky pokusil filmově zpracovat Tolkienova Hobita. Více v reportáži Roman Šantúra.

Gene DEITCH, režisér
--------------------
V Praze se tenkrát topilo uhlím. Nad celým městem byl smog. To bylo skutečně, jako bych letěl do jiné doby, na jinou planetu. Letiště byla dřevěná bouda, se srpem a kladivem na dveřích. To bylo jako z filmu.

Roman ŠANTÚR, redaktor
--------------------
Americký producent, režisér a výtvarník Gene Deitch v Praze strávil více než 60 let života.

Jiří KUBÍČEK, katedra animované tvorby, FAMU
--------------------
To, že ten Gene Deitch tady jaksi přežil vlastně od těch padesátých let až tedy dodneška, pro leckoho byla velká záhada. Dokonce leckdo se domníval, že nutně musel být nějaký špion, že jinak to není možný. Nebyl, určitě nebyl. To už by se vědělo.

Gene DEITCH, režisér
--------------------
Já jsem netrpěl. Já měl speciální postavení. Mel jsem americký pas. Mohl jsem ráno skočit do auta a jet do Weidenu nebo Vídně koupit vše, co tady nebylo k dostání, a stejný den se vrátit na večeři.

Roman ŠANTÚR, redaktor
--------------------
Gene Deitch si v Praze našel manželku Zdenu. Ta pracovala ve studiu animovaného filmu Bratři v triku.

Zdenka DEITCHOVÁ, manželka
--------------------
Jean se dovedl přizpůsobit svým způsobem a Praha se mu strašně líbila a já taky, já taky samozřejmě trošku.

Gene DEITCH, režisér
--------------------
Když jsme se do sebe zamilovali a chtěli být spolu, samozřejmě mě napadlo, že odjedeme do Ameriky. Nikdy jsem si nemyslel, že tady zůstanu. Měli jsme veliké plány. Dokonce jsme si koupili malý dům v San Franciscu. Ale vždy přišel další a další projekt, a k tomu se ještě přidal rok 1989, nikdo předtím nevěřil, že komunismus tady skončí. /ukázka, Munro, 1961/

Jiří KUBÍČEK, katedra animované tvorby, FAMU
--------------------
Málokdo z českých divákovi, že v Praze vzniknul film Genea Deitche, který v roce 1961 dostal Oscara. Je to americký film, je to americká story. Je to příběh o čtyřletému chlapečkovi, který tedy díky vojenské stupiditě se dostal do armády. /ukázka, Munro, 1961/

Gene DEITCH, režisér
--------------------
Tomu se v Americe říká změna hry. Vyhrát Oscara, to úplně změnilo moji kariéru. Není důležité, že je to Oscar, ale pro kariéru je to naprosto fantastické.

Roman ŠANTÚR, redaktor
--------------------
Oscar Geneu Deitchovi opravdu změnil život. Do Hollywoodu se sice nepřestěhoval, ale Hollywood za ním přišel do Československa. V šedesátých letech tu natočil sérii populárních animáků Tom a Jerry.

Jiří KUBÍČEK, katedra animované tvorby, FAMU
--------------------
Ti Tomové a Jerryové, kteří se točili tady, byli už přece jenom trošku jiní než ti američtí v tom, že přeci jenom byli pod tím Geneovým vlivem, ta animace nebyla tak dynamická, nebyla tak agresivní, byla trošku taková mazlivější, taková laskavější, což samozřejmě skalní příznivci Toma a Jerryho, kteří jsou jaksi velice energičtí, velice dynamičtí, tak těm se to moc nelíbilo.

Gene DEITCH, režisér
--------------------
Já jsem dostal jeden dopis od fanouška, který mi přál smrt. To byl dopis jako od teroristy, který tvrdil, že jsem zničil Toma a Jerryho. /ukázka, Hobit, 1966/

Roman ŠANTÚR, redaktor
--------------------
V roce 1966 se Gene Deitch společně s výtvarníkem Adolfem Bornem pustili do zpracování Tolkienova slavného Hobita. Film se nakonec nerealizoval.

Gene DEITCH, režisér
--------------------
Vyměnil jsem některé věci, o kterých jsem si myslel, že budou lepší, některým postavám jsem změnil jména. Dneska by mě za to zastřelili, kdybych to udělal, protože dnes je to svaté. Ale v té době to nikdo neznal.

Adolf BORN, ilustrátor
--------------------
Pro mě to bylo zajímavý v tom slova smyslu, že jsem žádného Hobita neznal a udělal jsem vlastně takové relativně hodně velké kresby, aby on, Gene Deitch, mohl udělat z toho statického vlastně jakoby náznak budoucího animovaného filmu. /ukázka, Obři, 1969/

Roman ŠANTÚR, redaktor
--------------------
Jeho jediný český film Obři zakázala komunistická cenzura.

Jiří KUBÍČEK, katedra animované tvorby, FAMU
--------------------
Ten film je jaksi obecně protiválečný nebo obecně proti násilí, ale byl natočen v roce 1969 a tehdy byl pochopený, jako že to je jaksi Amerika proti Sovětskému svazu. /ukázka, Obři, 1969/

Zdenka DEITCHOVÁ, manželka
--------------------
Obři byli zakázaní z hlediska politického, protože tam vlastně vystupují jedna pozitivní a jedna negativní osoba. /ukázka, Obři, 1969/

Zdenka DEITCHOVÁ, manželka
--------------------
To se našim úřadům nelíbilo, protože tady muselo být buď všechno pozitivní, anebo všechno negativní.

Libuše CIHAŘOVÁ, animátorka a režisérka
--------------------
Když jsme byli v těch šedesátých letech na vrcholu, tak spolupráce s Genem přinášela animaci pro polovinu mých kolegů.

Zdenka DEITCHOVÁ, manželka
--------------------
/nesrozumitelné/ byl velice přístupný tomu, že se to tady dělá, protože to byl přínos dolarový pro ten film export a za druhé spousta našich animátorů se na tom naučila, protože tady byl Gene Deitch a ten vlastně je naučil určitou tu americkou animaci, což bylo velice pozitivní.

Marek WOLLNER, moderátor
--------------------
Takoví byli Reportéři ČT, ale nové už připravujeme. Díky za pozornost a na viděnou příště. A pevné zdraví!


