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Kriminálka bude vyšetřovat smrt
ředitele Finančního úřadu pro Prahu 10
Na začátku pandemie řediteli finančáku pro Prahu 10 J. M. zakázali nadřízení zavřít úřad kvůli koronaviru. Sám
ředitel pak nákaze COVID 19 podlehl
7. dubna. Ačkoliv se o nákaze jeho
úřednic vědělo minimálně od neděle
8. března, ještě ve středu 11. března
byl otevřen pro veřejnost. Na případ
upozornil novinář Jan Tuna.

poručeno, aby informace
o šíření nákazy byly utajeny před veřejností.
Veřejnost byla zároveň
nepravdivě informována,
že nákaza se nemůže šířit
mimo kontrolní odbor
úřadu,“ píše Tuna
v oznámení.
„Ředitel se snažil
ochránit své lidi a veřejnost. Chtěl úřad uzavřít,

Foto: archiv NR

V

souvislosti s úmrtím
ředitele podal trestní
oznámení kvůli šíření nového typu coronaviru
SARS-CoV-2. Podle vyjádření státní zástupkyně
byl nejspíš spáchán
trestný čin, případ tak
bude vyšetřovat policie.
„Na základě Vámi uvedených údajů lze dovodit
podezření ze spáchání
trestného činu, k jehož
prověření je s odkazem na
paragraf 16 trestního řádu
příslušné Obvodní státní
zastupitelství pro Prahu
10,“ uvedla ve vyrozumění o postoupení trestního
oznámení státní zástupkyně Táňa Dočekalová.
„Vaše trestní podání
ze dne 3.května 2020 týkající se úmrtí ředitele FÚ
pro Prahu 10 a s tím související trestné činnosti
proto postupuji tomuto
obvodnímu státnímu
zastupitelství z důvodu
místní a věcné příslušnosti,“ dodává státní
zástupkyně.

U vchodu ﬁnančního úřadu Prahy 10 vzniklo pietní místo
Podle Tunova trestního
oznámení existuje důvodné podezření, že uzavření
úřadu a karanténu pracovníků ﬁnančního úřadu neumožnila nadřízená místa. Zároveň nebyla na úřadě včas učiněna preventivní opatření, například
desinfekce prostor
se zhruba 300 pracovníky.
„Existuje také podezření, že nadřízenými orgány bylo rozhodnuto či do-
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a tak ve středu 11.března
na dveře umístil ceduli,
že je z provozních důvodů zavřeno. Na pokyn
z vyšších míst ale musela
být informace odstraněna
a budova se otevřela,“
napsal na svůj Facebook
Jan Tuna.
Jedna z posledních SMS
zemřelého ředitele Finančního úřadu pro Prahu 10 J.M. jeho podřízenému ukazuje realitu.

„Výborně … Tlak od veřejnosti (maily kde jsem
oslovován jako Babišův
pohůnek, Burešův estébáckej zm…,. apod.), tlak
od zaměstnanců (abych
to už konečně zavřel),
tlak od vedení (dokud
bude poslední člověk dýchat, tak to se zavřít nesmí …), prostě pohoda …,“
zní zpráva, kterou Tuna
reprodukoval.
Ředitel J.M. nákaze COVID 19 podlehl 7. dubna
2020. Finanční úřad pro
Prahu 10 spadá pod Generální ﬁnanční ředitelství,
které je součástí Finanční
správy ČR jež přímo zřizuje Ministerstvo ﬁnancí
Aleny Schillerové.
Z jakého důvodu nebyl
uzavřen Finanční úřad
pro Prahu 10, poté, co byl
u jeho zaměstnanců prokázán výskyt nákazy Covid 19 nebyly nadřízené
instituce schopné vysvětlit. Ministerstvo ﬁnancí
mlčí už 46 dnů.
„O přímé souvislosti
úmrtí pana ředitele s nemocí COVID-19 nemá Finanční správa v tuto chvíli žádné informace.
S ohledem na nesporný
etický rozsah zároveň odmítá jakékoliv spekulace
na toto téma,“ vyhnula se
už dříve odpovědi tisková
mluvčí Generálního ﬁnančního ředitelství Zuzana Mašátová. n
Jan Štoll

Z obsahu čísla
Rozhovor
s Leonou
Machálkovou

Zpěvačka se nyní nejvíce
těší na to, až se život
zcela vrátí do svých kolejí
a bude opět možné koncertovat a zpívat pro lidi.
více na str. 8 a 9

Trojská zoo má
novou atrakci

Darwinův kráter představí
návštěvníkům pražské
zoologické zahrady
faunu a ﬂóru Austrálie
a Tasmánie.
více na str. 18

Exkluzivně
Honza Tuna
Tentokrát ve znamení
kauzy hejtmanky
Středočeského kraje
Jaroslavy Pokorné
Jermanová versus
záchranářka, která se
znelíbila tím, že si
dovolila kritizovat
nedostatek
ochranných pomůcek.
více na str. 15
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Rozhovor
s Helenou
Vondráčkovou

ÁNIT CESTOVNÍ RUCH, KULTURU A SPORT

představila projekt Pražodpory. Ta má být dalším
dem, který zapadá do
ru pražských podnikatelů
Po odpuštění nájmů pro
urací a dalších návrzích,
omoci cestovnímu ruchu
jících oblastí podnikání.
významnou část pražské
ekonomiky, v Praze
v něm pracuje každý

desátý člověk. Jenže
v době koronaviru toto
vše skomírá. Pokud město
sektoru nepomůže mohla
by významně vzrůst
nezaměstnanost.
„Téma poukázek skloňují všechny zastupitelské kluby, touto myšlenkou se zabývají i další
instituce. My ji představujeme jako první v konkrétní podobě, rozešleme
návrh do zastupitelstva
k jednání. Chceme, aby

už skončily politické řeči,
chceme, aby se už konečně něco udělalo pro záchranu podnikání,“ řekl
k projektu poukázky šéf
Pražské TOP 09 Jiří Pospíšil. Dodal, že právě infrastruktura navázaná na
cestovní ruch potřebuje
pomoc, protože podle
jeho informací například
hotely a restaurace peníze z Programu Covid Praha nedostanou.
pokračování na str. 4

Zpěvačka Helena Vondráčková měla již v těchto
dnech být na turné s názvem Vzhůru k výškám,
kvůli pandemii však musely být koncerty přeloženy na jiné termíny.
Její příznivci se však
na ní mohou těšit v malé
roli ve ﬁlmové komedii
Ženská pomsta.
více na str. 8 a 9
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Kriminálka bude vyšetřovat smrt
ředitele Finančního úřadu pro Prahu 10
Na začátku pandemie řediteli finančáku pro Prahu 10 J. M. zakázali nadřízení zavřít úřad kvůli koronaviru. Sám
ředitel pak nákaze COVID 19 podlehl
7. dubna. Ačkoliv se o nákaze jeho
úřednic vědělo minimálně od neděle
8. března, ještě ve středu 11. března
byl otevřen pro veřejnost. Na případ
upozornil novinář Jan Tuna.

poručeno, aby informace
o šíření nákazy byly utajeny před veřejností.
Veřejnost byla zároveň
nepravdivě informována,
že nákaza se nemůže šířit
mimo kontrolní odbor
úřadu,“ píše Tuna
v oznámení.
„Ředitel se snažil
ochránit své lidi a veřejnost. Chtěl úřad uzavřít,

V

souvislosti s úmrtím
ředitele podal trestní
oznámení kvůli šíření nového typu coronaviru
SARS-CoV-2. Podle vyjádření státní zástupkyně
byl nejspíš spáchán
trestný čin, případ tak
bude vyšetřovat policie.
„Na základě Vámi uvedených údajů lze dovodit
podezření ze spáchání
trestného činu, k jehož
prověření je s odkazem na
paragraf 16 trestního řádu
příslušné Obvodní státní
zastupitelství pro Prahu
10,“ uvedla ve vyrozumění o postoupení trestního
oznámení státní zástupkyně Táňa Dočekalová.
„Vaše trestní podání
ze dne 3.května 2020 týkající se úmrtí ředitele FÚ
pro Prahu 10 a s tím související trestné činnosti
proto postupuji tomuto
obvodnímu státnímu
zastupitelství z důvodu
místní a věcné příslušnosti,“ dodává státní
zástupkyně.

U vchodu ﬁnančního úřadu Prahy 10 vzniklo pietní místo
Podle Tunova trestního
oznámení existuje důvodné podezření, že uzavření
úřadu a karanténu pracovníků ﬁnančního úřadu neumožnila nadřízená místa. Zároveň nebyla na úřadě včas učiněna preventivní opatření, například
desinfekce prostor
se zhruba 300 pracovníky.
„Existuje také podezření, že nadřízenými orgány bylo rozhodnuto či do-

a tak ve středu 11.března
na dveře umístil ceduli,
že je z provozních důvodů zavřeno. Na pokyn
z vyšších míst ale musela
být informace odstraněna
a budova se otevřela,“
napsal na svůj Facebook
Jan Tuna.
Jedna z posledních SMS
zemřelého ředitele Finančního úřadu pro Prahu 10 J.M. jeho podřízenému ukazuje realitu.

„Výborně … Tlak od veřejnosti (maily kde jsem
oslovován jako Babišův
pohůnek, Burešův estébáckej zm…,. apod.), tlak
od zaměstnanců (abych
to už konečně zavřel),
tlak od vedení (dokud
bude poslední člověk dýchat, tak to se zavřít nesmí …), prostě pohoda …,“
zní zpráva, kterou Tuna
reprodukoval.
Ředitel J.M. nákaze COVID 19 podlehl 7. dubna
2020. Finanční úřad pro
Prahu 10 spadá pod Generální ﬁnanční ředitelství,
které je součástí Finanční
správy ČR jež přímo zřizuje Ministerstvo ﬁnancí
Aleny Schillerové.
Z jakého důvodu nebyl
uzavřen Finanční úřad
pro Prahu 10, poté, co byl
u jeho zaměstnanců prokázán výskyt nákazy Covid 19 nebyly nadřízené
instituce schopné vysvětlit. Ministerstvo ﬁnancí
mlčí už 46 dnů.
„O přímé souvislosti
úmrtí pana ředitele s nemocí COVID-19 nemá Finanční správa v tuto chvíli žádné informace.
S ohledem na nesporný
etický rozsah zároveň odmítá jakékoliv spekulace
na toto téma,“ vyhnula se
už dříve odpovědi tisková
mluvčí Generálního ﬁnančního ředitelství Zuzana Mašátová. n
Jan Štoll

Z obsahu čísla
Rozhovor
s Leonou
Machálkovou

Zpěvačka se nyní nejvíce
těší na to, až se život
zcela vrátí do svých kolejí
a bude opět možné koncertovat a zpívat pro lidi.
více na str. 8 a 9

Trojská zoo má
novou atrakci
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Nouzový stav vyhnal občany z ulic,
dealeři však drogy vesele prodávají dál

V České republice žije podle některých
údajů asi 130 tisíc konzumentů drog.
Dalších asi 6 tisíc narkomanů je na
tvrdých drogách těžce závislých. Jde
zpravidla o mladé lidi, kteří si musí
obstarat drogy za každou cenu.
Tedy krádežemi, loupežemi, bankovními podvody. Nemálo z nich teď dumá
nad vlastním osudem za mřížemi.

U

ž druhý den po vyhlášení nouzového stavu
se ulice ve větších městech vylidnily. Až na to,
že razantní opatření
kvůli možné nákaze naprosto ignorovali dealeři
drog. Pokud se budeme

I.P.Pavlova, Karlově náměstí, v horní části Václavského náměstí i jinde.
Narkomani nakupovali
a nakupují skoro jako
před pandemií. Kdo
z nich si dříve obstarával
drogy v klubech, ten měl
smůlu. Tyto podniky byly
uzavřeny, a tak všichni
museli spoléhat na pouliční prodej. V souvislosti
s drogami vznikají různé
bavit o Praze, distributory příběhy mladých lidí,
psychotropních a haluci- kteří odmítají léčbu a jenogenních látek a dalšího jichž plachetnice zmizela
za obzorem, odkud není
svinstva jde i nadále ponávratu. A ze kterých
tkat třeba v Praze 5 Na
Knížecí, na nádraží Hole- mnohdy běhá mráz po zádech. Pojďme se na jeden
šovice, Wilsonově nádraží, na náměstí
takový příběh podívat.

Na návštěvě nadace
Drop In
Sídlo nadace, která pomáhá osobám závislým najdeme v Praze 1 v ulici
Karolíny Světlé. Ani
v době nouzového stavu
se provoz Drop Inu nezastavil. V ordinaci zůstali dva pracovníci nadace
namísto tří, zkrátila se
„otevírací doba“, ale jinak
bylo vše při starém. Nejdůležitější bylo zachovat
výměnu použitých injekčních stříkaček.
V malé místnosti se
v době mé návštěvy tísnilo asi 15 mladých lidí.
pokračování na str. 10

Z obsahu čísla
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Sliby – chyby? K transparentnosti má
rada města stále daleko

Rozhovor
s Lucií
Štěpánkovou

Primátor Hřib říká, že podporuje transparentní rozhodování městské rady. Materiál, který jej má zavést, už ale týdny
blokuje.

J

eště před volbami
Piráti slibovali
transparentní řízení
města. Ačkoliv obsadili
křeslo primátora, ani po
roce a půl se nezměnilo
nic. Rada města stále
nehlasuje jmenovitě, zato
rozhoduje o miliardových
investicích. Změnu
blokují piráti naznačil Jiří
Pospíšil. Primátor Zdeněk
Hřib (Piráti) má totiž na
stole už týdny nový
jednací řád rady od

Herečku Lucii Štěpánkovou můžete znát z ﬁlmů
a seriálů jako je
například Sever, Vyprávěj,
Ulice, či Past.
více na str. 6 a 7

Spojených sil, který to má
změnit.
„Kontrolu moci
a mocny
�ch – politikům
musí být vidět pod ruce.
Občan má právo vědět, jak
hospodaří jím volení
zástupci s veřejnými
penězi vybranými z daní
nás všech,“ uvádí program
Pirátské strany, jako první
prioritu.
Ten ale zjevně neplatí
pro piráty z Prahy ani primátora Zdeňka Hřiba.
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Marek Epstein je vyhledávaným autorem televizních a ﬁlmových scénářů
či divadelních a rozhlasových her. Podepsal se například pod druhý díl
Anděla Páně.
více na str. 6 a 7

Právě kontrolu rozhodování a větší transparentnost hlasování radních má
nastavit novela jednacího
řádu, který připravila radní Hana Marvanová (Spojené sily pro Prahu).
Má zavést jmenovité
hlasování radních a dlou-

hodobou archivaci jejich
rozhodnutí. To pro případ,
že by některé z nich v budoucnu prošetřovala policie. Na stejném principu
hlasuje i celé pražské zastupitelstvo.
pokračování na str. 9

Zahraniční turisté
opět začínají navštěvovat Prahu.
Na mnohých místech je vítají tlupy
opilých bezdomovců, kravál, štěkot jejich psů
a žebrání o drobné.
Policie zmatkuje.

Exkluzivně
Honza Tuna

Letní sezona je v plném
proudu a s ní i nejexponovanější období pro
výrobce piva. Honza Tuna
se proto pustil do jejich
testování.
více na str. 17

J

ak vypadá všední den
bezdomovce, jehož
nejlepší kamarádkou je

inZerce

Darwinův kráter představí
návštěvníkům pražské
zoologické zahrady
faunu a ﬂóru Austrálie
a Tasmánie.
více na str. 18

Exkluzivně
Honza Tuna
Tentokrát ve znamení
kauzy hejtmanky
Středočeského kraje
Jaroslavy Pokorné
Jermanová versus
záchranářka, která se
znelíbila tím, že si
dovolila kritizovat
nedostatek
ochranných pomůcek.
více na str. 15
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Praha, bezdomovců ráj
Situace se zhoršuje

Rozhovor
s Markem
Epsteinem

inZerce

ská poukázka má
ákat lidi do Prahy

Z obsahu čísla

Foto: praha.pirati.cz
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virů a bakterií

ZDARMA

Udržte své
zaměstnance
a zákazníky
v bezpečí!

Zbavte svou ordinaci, kancelář, auto nebo domov

Foto: archiv NR

Volejte non stop: 605 227 541

ZDARMA

Řádková inzerce: za každý započatý řádek 125 Kč (30 znaků vč. mezer). Cena včetně DPH.
Inzerce na první straně za příplatek 200 %.Při opakování inzerce 3x a více sleva 10 %.

RAHA

e
stovří

Praha

lahev vodky nebo
krabicové víno za dvacet
korun? Je to stále stejné.
Teď v létě si můžete
s ostatními ustlat někde
v parku nebo na lavičce
v odlehlé ulici, abyste
neupoutali pozornost
policie. Ráno se proberete
a vyrazíte do terénu. Jde
o to nasbírat z popelnic
a popelníků „vajgly“,
další zásobu velkých
nedopalků najdete
u zastávek MHD. Prostě
to musíte mít „vychytané“, pak přežijete. Když

už je slunce hodně nad
obzorem, vyrazíte do
centra, kde lze při troše
štěstí vyžebrat alespoň na

krabicové víno hlavně
dobrotivých seniorek
pokračování na str. 2

Měsíčník Vaše Praha je nedílnou součástí novin Náš
REGION Praha s distribucí pomocí kamelotů a do sítě
stojanů vždy v konkrétní městské části. Každý měsíc tak
v novinách Náš REGION Praha naleznete časopisy Vaše
1, Vaše 2, Vaše 4, Vaše 5, Vaše 6, Vaše 7, Vaše 8, Vaše 10.

formáty a ceny inzerce

formát
inzerce
1/1
1/2
1/3
1/4
1/6
1/8
1/12
1/16
1/24
Titulní strana podval
Titulní strana – ucho
Falešná titulní strana
2. strana obálky – 1/1
3. strana obálky – 1/1
4. strana obálky – 1/1

rozměry

š x v (mm)

192 x 265
192 x 123 / 90x 232
184 x 75
94 x 123
184 x 35 / 90 x 75
90 x 55 / 43 x 114
90 x 35 / 43 x 75
43 x 55
43 x 35
192 x 50
49 x 60
192 x 188
192 x 265
192 x 265
192 x 265

cena

(bez dph)

49 000 Kč
28 000 Kč
19 000 Kč
14 000 Kč
7 000 Kč
4 000 Kč
2 000 Kč
1 600 Kč
850 Kč
22 000 Kč
11 000 Kč
99 000 Kč
59 000 Kč
59 000 Kč
59 000 Kč

Při opakování inzerce 3x a více sleva 10 %
Ceny inzerce, doplňkových služeb i zpracovaných cenových
nabídek jsou vždy uváděny bez DPH.

charakteristika titulu
Měsíčník Vaše Praha přináší
nezávislé aktuální informace
ze všech oblastí kulturněspolečenského života,
otvírá lokální kauzy a přináší
zajímavé rozhovory.
• Čtenáři jsou rodiny žijíci v dané lokalitě.
• Stálé rubriky: aktuality, politika, rozhovor
s osobností, téma měsíce, kauza, reality,
sport, zdraví, domov, volný čas, veřejný
prostor, školství, kultura a servis.

proč inzerovat?

• Lokální inzerce patří již několik let
k nejúspěšnější inzerci na světě!
• Vaši Prahu si každý měsíc přečtou desítky
tisíc vašich zákazníků.
• Zkušený tým inzertních poradců vám dokáže
poradit a vyslyšet každé vaše přání.
• Velmi přátelské podmínky pro inzerci.
• Lokální inzerce patří mezi nejefektivnější
média v poměru cena/výkon (CPT).
• Proto ani vaše firma by neměla chybět
ve Vaší Praze!
Kontakt: inzerce@a11.cz

harmonogram na rok 2022
týden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

číslo
vydání
–
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
–
–
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
–

uzávěrka
inzerce
–
03.01.
10.01.
17.01.
24.01.
31.01.
07.02.
14.02.
21.02.
28.02.
07.03.
14.03.
21.03.
28.03.
04.04.
12.04.
18.04.
25.04.
02.05.
09.05.
16.05.
23.05.
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
–
–
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
12.09.
19.09.
26.09.
03.10.
10.10.
17.10.
24.10.
31.10.
07.11.
14.11.
21.11.

termín
vydání
–
10.01.
17.01.
24.01.
31.01.
07.02.
14.02.
21.02.
28.02.
07.03.
14.03.
21.03.
28.03.
04.04.
11.04.
19.04.
25.04.
02.05.
09.05.
16.05.
23.05.
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
–
–
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
12.09.
19.09.
26.09.
03.10.
10.10.
17.10.
24.10.
31.10.
07.11.
14.11.
21.11.
28.11.

téma přílohy

Praha
Vaše

Hubnutí, krása a zdravý životní styl – restart a detox
Zimní aktivity
Úspory v domácnosti

1,2
4, 5
6, 10

Sport a aktivní pohyb
Lázně a relax
Dům a zahrada
Pojištění
Auto/moto – příprava na jaro

1, 2, 3
7, 8, 9
4, 5
6, 10
1, 2, 3
7, 8, 9
4, 5
6, 10
1, 2, 3
7, 8, 9
4, 5
6, 10
1, 2, 3
7, 8, 9
4, 5
6, 10
–
1, 2, 3
7, 8, 9
4, 5
6, 10

Bio potraviny, farmářské trhy
Domácí mazlíčci, FOR PETS
Reality
Letní tipy a dovolená
Svůdný máj
Kotle, energetika, ekologie
Zelené a chytré město
Aktivní stáří
Finance, pojištění, investice
Léto
Technologie, smart řešení, domácnosti
Letní recepty

Zpátky do školy
Lázně a relax
Finance, pojištění, investice
Bezpečnost a bezpečný domov
Můj domácí lékař, zdraví
Auto/moto – příprava na zimu
Dušičky
Vzdělávání
Práce a peníze

Vánoce

28.11.

05.12. Společenská odpovědnost firem

05.12.

12.12.

12.12.

19.12.

–

–

6
1, 2, 3
7, 8, 9
4, 5
6, 10
–
1, 2, 3
7, 8, 9
4, 5
6, 10
1, 2, 3
7, 8, 9
4, 5
6, 10
–
1, 2, 3
7, 8, 9
4, 5
6, 10
1,2,3
7,8,9,4
5,6,10

