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DALŠÍ NEHODA

Pacientů s těžkým
průběhem přibývá

Na nádraží
v Jihlavě se
srazily vlaky

PRAHA V Česku se denní přírůs-

tek potvrzených případů koronaviru i po víkendu drží pod dvěma
stovkami. V pondělí přibylo
140 pozitivních testů, do včerejšího večera zatím dalších 183. Ze
131 hospitalizovaných je 24 pacientů ve vážném stavu. Jejich počet se tak zvyšuje. Před týdnem
bylo v těžkém stavu 15 lidí. čtk

JIHLAVA Nákladní vlak se včera

ráno srazil na nádraží v Jihlavě
s odstavenou lokomotivou.
Oba stroje vykolejily, nikdo se
nezranil. Nehoda, která se stala
před 6. hodinou ráno, způsobila podle Drážní inspekce škodu
7,3 milionu korun. Provoz na
trati Brno–Jihlava byl několik
hodin úplně zastavený.
Nákladní vlak se s odstavenou
lokomotivou srazil, když projel
návěst zakazující jízdu. Lokomotivu pak sunul 94 metrů,
poté oba stroje vykolejily. Škoda na odstavené lokomotivě je
pětimilionová, na druhé dva miliony a na trati 300 tisíc korun.

CESTA NA TCH A J-WAN

Vystrčilova delegace
bude mít 90 členů
PRAHA Na Tchaj-wan doprovodí

předsedu Senátu Miloše Vystrčila devadesátičlenná delegace
včetně osmi senátorů. Misi, v níž
budou co do počtu převažovat
podnikatelé, včera schválil organizační výbor horní komory. Na
Tchaj-wan poletí i vdova po zesnulém předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi (ODS), který cestu plánoval, Věra Kuberová.
V programu má Vystrčil setkání
s tchajwanskou prezidentkou,
předsedou parlamentu a některými ministry. Na Tchaj-wan nebude Vystrčil cestovat vládním letounem, ale strojem tchajwanských aerolinek. Předseda horní
komory zopakoval, že ho k tomu
vedly praktické důvody spojené
s pandemií. V případě použití
vládní letky by musela delegace
při mezipřistání vystoupit na několik hodin z letadla, což by znamenalo, že na Tchaj-wanu by musela nastoupit do karantény. čtk
KAU ZA MA CH INA CÍ

Soud: Metrostav
nesmí stavět
s dotacemi
HRADEC KRÁLOVÉ Královéhradec-

ký krajský soud včera v případu
machinací při modernizaci Hotelu Bohemia Chrudim zakázal společnosti Metrostav na šest let stavební činnost související s dotacemi a veřejnou podporou. Firma
má také zaplatit 600 000 korun.
Rozsudek není pravomocný, firma se odvolala. Ve stejné kauze,
která se týká pokusu o poškození
finančních zájmů EU a pokusu
o dotační podvod, potrestal soud
Ivana Fišáka pěti lety vězení. Metrostav a Fišák byli poslední dva
z 11 obžalovaných, kteří dosud
nevyslechli pravomocný rozsudek. Podle obžaloby se v roce
2012 dohodli zástupci investorů
a zhotovitele, kterým byl Metrostav, na neoprávněném odčerpání nejméně devíti milionů kočtk
run ze zakázky.

čtk FOTO MAFRA – TOMÁŠ BLAŽEK
O bezpečnosti na železnici
čtěte na straně 11

Vzdělávací firmy bojují o bytí
Koronavirová krize
pořádně zamíchala kartami
nejen v „oficiálním“ školství,
ale dramaticky otřásla
i neformálním vzděláváním.
E VA P R E S O V Á
PRAHA Firmy zabývající se zvyšováním kvalifikace zaměstnanců –
profesní i jazykové – se shodují,
že restrikce kvůli koronavirové
pandemii jim způsobily značné finanční ztráty, jež někteří z nich neustojí a budou muset skončit s podnikáním. Ze dne na den přišly
o příjmy, zatímco výdaje za nájem, energie, platby za internetové
připojení a další nepočkaly.
Velkou část jejich denního chleba představují různé firemní kurzy, kdy šéfové dopřejí v rámci bonusu svým lidem třeba zvýhodněné lekce cizího jazyka. Měkké bonusy ale mizí jako první, když se
ozve krize. Covid přinesl hospodářský propad a mnoho společností osekalo zbytné výdaje.
„Po 12. březnu (datum uzavření
škol – pozn. red.) byl pokles výuky prakticky stoprocentní. Před
krizí jsme učili celkem 25 tisíc hodin měsíčně a v dubnu, kdy jsme

dokázali obnovit část výuky, to
bylo necelých osm tisíc hodin. Při
průměrné ceně 480 korun za hodinu jsme se dostali z asi 12 milionů
korun příjmů na necelé čtyři,“ přiblížila LN předsedkyně Asociace
jazykových škol Marcela Hergesselová, která zastupuje menší část
jazykového trhu v ČR. Ředitel jazykové školy Glossa David Dvorský vyčíslil pro LN roční ztrátu na
tržbách na osm milionů.
„Ztráty ještě počítáme. Nejde
ani tak o ušlý zisk nebo ztracené
příjmy po uvolnění opatření, ale
o přímé škody způsobené okamžitou ztrátou nasmlouvaných příjmů
a nutností hradit plně všechny
naše provozní náklady. Rozdíl je
to, co my vnímáme jako naši přímou ztrátu vzniklou vládním zásahem do našeho podnikání,“ sdělil
LN šéf společnosti Edua Group
Vladimír Schmalz.
Většina vzdělávacích společností byla nucena propustit část zaměstnanců. „Všechny jazykové
školy přišly o zaměstnance, kteří
byli zaměstnáni formou dohody
o provedení práce, pracovní činnosti či jsou OSVČ. Řada rodilých
mluvčích odešla a už se nevrátí,
protože přišli o příjmy a neměli
dost prostředků na to, aby zde
mohli dále pobývat. Mnoho lidí

odešlo do státního či soukromého
sektoru, kde využijí svých jazykových znalostí,“ doplnila Hergesselová.
Za nedostatečnou a příliš složitou považují vzdělávací firmy státní pomoc. „Vládní kompenzace
pro náš obor vzdělávání vnímám
jako nedostatečné svým rozsahem
i strukturou. Celá řada opatření
z vládní pomoci nejde na náš obor
vůbec aplikovat nebo nekryjí ani
základní provozní náklady,“ řekl
Schmalz.
Potvrzuje to i Hergesselová.
„Většina vládních kompenzací se
jazykových škol vůbec netýká,“
sdělila LN. Dvorský spíše než
výši státní pomoci kritizuje její podobu. „Kritiku si zaslouží nesystémovost pomoci, její pomalost, nízká předvídatelnost a zejména byrokratická náročnost. To jsou přitom
věci, které by jistě šlo realizovat
efektivněji,“ popsal LN.
Ústup z učeben na internet
Podle ankety Asociace neformálního vzdělávání (ANEV), do níž se
zapojilo 30 členských organizací,
pokračovalo během krize 43 procent respondentů se vzděláváním
online, téměř tři čtvrtiny z nich dokonce začaly s touto formou komunikace již v březnu, krátce po vy-

hlášení nouzového stavu. U téměř
30 procent přechod do virtuálního
prostoru naopak neproběhl, částečně se pak do pořádání lekcí přes internet pustilo necelých 30 procent
organizací.
„Výsledky ankety ukázaly, že
příprava online aktivit je pro pracovníky s mládeží, sociální pracovníky a školitele velmi náročná,
a zabírá jim dokonce až dvakrát tolik času než příprava na klasickou
práci naživo,“ uvedla v tiskové
zprávě asociace ANEV. Její zkušenosti kopírují zkušenosti učitelů
základních a středních škol i lektorů kvalifikačního a jazykového
vzdělávání. Všichni se shodují, že
pro ně byla online výuka mnohem
náročnější než ta prezenční.
Kromě pracovního nasazení
jako takového bylo mnoho vzdělávacích společností nuceno investovat do nových technologií. „Pokud má být hodina zajímavá, přínosná a klienti se mají opravdu
něco naučit, není možné si jen sednout před kameru a vést hodinu
stejným způsobem jako v učebně,“ shrnula předsedkyně Asociace jazykových škol.
Přes investice i snahu lektorů
byl zájem klientů zvyklých na klasickou výuku „tváří v tvář“ o online vzdělávání výrazně nižší.

To způsobilo vzdělávacím firmám
další finanční ztráty.
Co bude dál?
Budoucnost profesního i jazykového vzdělávání je ve hvězdách.
„Vývoj trhu je momentálně nepředvídatelný i kvůli neustálým
zprávám o možné druhé vlně a následným opatřením,“ vysvětlil
Schmalz. Před koronavirem dle
jeho slov zájem podniků o zvyšování kvalifikace zaměstnanců
obecně rostl. „Řada firem zaváděla skutečně systematické programy včetně digitálních akademií,
kde se kombinovalo online vzdělávání s prezenčními workshopy.
Předpokládám, že se na tomto trendu nic nezmění, jen budeme asi
svědkem dočasného zpomalení,“
domnívá se.
„Řada firem zrušila výuku do
konce krize, jiné do září, další do
konce roku. Dokonce byli klienti,
kteří sdělili, že výuku již neobnoví,“ uvedla za jazykové školy Hergesselová. Potvrzuje to i Glossy.
„Zatím vidíme, že zaměstnavatelé
vzdělávání spíš přerušují, než
ukončují, byť některé zakázky
jsou přerušené až do konce roku.
Věřím, že od podzimu dojde k oživení ekonomiky, což se projeví
i v oblasti vzdělávání,“ uzavřel.

Hasiči se vrátili z Bejrútu. Šli do karantény
D OMINIK S TE IN
PRAHA Tři hodiny po poledni při-

stál včera v Praze armádní speciál
se čtyřmi desítkami českých hasičů ze zvláštního USAR týmu.
V libanonském Bejrútu zasahovali po mohutném výbuchu způsobeném pravděpodobně dusičnanem
amonným. Ačkoliv z trosek nikoho živého nezachránili, jejich práce prý zdaleka nebyla zbytečná.
„Děkuji členům USAR týmu za
skvělou práci i reprezentaci ČR.
Vítejte zpět doma,“ uvedl ministr
vnitra Jan Hamáček na Twitteru.
Po příletu z rozpáleného libanonského pekla do Kbel byly hasičům odebrány všechny věci kvůli
dekontaminaci a účastníci mise
zamířili autobusem do izolace,
které se podrobí společně. Mluvčí pražských hasičů Martin Kavka potvrdil, že všichni hasiči prošli úspěšně měřením teploty, zatím to prý nevypadá, že by některý z nich byl nakažený novým koronavirem. Výsledky testů by
měly být jasné v pátek.
„Počítáme zatím s minimálně
pěti dny či týdnem, kdy budou

muset být v karanténě, bude se
čekat na výsledky a také z preventivních důvodů,“ řekl Kavka.
Armádní airbus i letoun CASA,
který dopravil zpět do Česka techniku hasičů, měly na cestě do Bejrútu na palubě humanitární pomoc. Dle twitterového účtu ministra vnitra vezla letadla do Libanonu ochranné overaly, respirátory,
roušky, rukavice, obinadla, jehly
a nemocniční lůžka Linet. Přijetí
daru schválila libanonská vláda.
Návrat do poškozených
domovů
Na začátku pracovali čeští hasiči
v přístavu poblíž sila české výroby. „Některé zóny zde jsme prohlásili za bezpečné. Nepotvrdilo
se tedy, že by tam bylo nějaké
tělo odmrštěné výbuchem. Pak
tam najela technika a zprovoznila
přístav. To se podařilo,“ uvedl
Kavka. I když se českému týmu
nepodařilo najít v troskách žádného přeživšího, mělo jejich účinkování na místě katastrofy smysl.
„Poslední dva dny jsme dělali
to, že náš statik chodil s dalšími
čtyřmi hasiči a ještě jedním bejrút-

ským statikem a pro obyvatele zajišťoval odborné zhodnocení narušených staveb,“ uvedl Kavka. Za
neděli takto hasiči prohledali
62 budov, 12 z nich bylo vyhodnoceno jako poškozených. Cel-

kem stihl český tým zkontrolovat
okolo stovky budov. O návratu
obyvatel do jejich domovů ale
rozhodoval libanonský expert.
Přes víkend se záchranáři museli opakovaně stahovat z terénu

Pořezané tlapky. Poranění psů, kteří byli součástí libanonské mise, není vážné.

kvůli nepokojům a nestabilní
bezpečnostní situaci v zemi. „Armáda vždy vyhodnotila nějaké
potenciální nebezpečí a stáhla
nás zpět na základnu. Vojáci nás
doprovázeli i v těch ulicích,
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když jsme kontrolovali budovy,“ uvedl Kavka.
Zranění psů
Minulý týden se lehce poranili dva
psi z kynologického týmu. K dalším zraněním již nedošlo, nebylo
to ale zásluhou ochranných botiček. „Psi botičky měli i při tom poranění, akorát k němu došlo na jiném místě, jeden z nich sklouzl
a řízl se nad tou botou, u druhého
případu došlo k proražení boty. Navíc jejich nošení pro ně není vždy
zcela komfortní,“ vysvětlil Kavka.
„Jejich nasazení trvalo maximálně 10 minut, byli unavení kvůli velké vlhkosti. Největší nebezpečí je
rozpálená zem, na které se nedá
udržet ruka, měla až 50 stupňů Celsia, kvůli ní používají právě tu
ochranu tlapek,“ sdělil na Facebooku Hasičského záchranného sboru
ČR jeden z kynologů, který v Bejrútu zasahoval.
„Jeden pes stále bere antibiotika, aby se mu rána nezanítila, po
návratu bude potřebovat trochu
lepší veterinární vyšetření,
nicméně nejde o nic závažného,“
dodal Kavka.

