Dobrý den, zasílám Vám na vědomí text, který jsem včera zaslala redakci MF DNES.
S pozdravem
Hana Zdráhalová Štěpánová
Otevřený dopis šéfredaktorovi MF DNES Jaroslavu Pleslovi
Vážený pane šéfredaktore,
po přečtení článku z pera pana redaktora Matěje Ludvíka v MLADÉ FRONTĚ DNES z 11. 1. 2020 na
straně 19 na téma dobrovolných hasičů z Prahy 1 a zahrady na Hradčanech jsem se rozhodla na
tento článek reagovat formou otevřeného dopisu. Vždy jsem považovala redaktory MLADÉ FRONTY
za seriózní novináře, kteří si veškeré informace ověří a hlavně své články píši nezaujatě a pravdivě. O
to více mne tento článek překvapil a dalo by se říct i pobouřil.
Jsem matkou jednoho z účastníků táborů, které po několik uplynulých let dobrovolní hasiči z Prahy 1
pořádají. Když jsem mého syna před 2 lety hlásila na tento tábor poprvé, netušila jsem o práci
dobrovolných hasičů nic a ani jsem netušila, zda se zde bude synovi vůbec líbit. Jeho nadšení bylo ale
velké, takže bylo samozřejmostí, že minulý rok se tábora zúčastnil opět a to dokonce obou turnusů.
A jeho nadšení z hasičů bylo tak velké, že i já jsem se začala o jejich práci a aktivity, které provozují
více zajímat. A čím více toho o nich vím, tím více před nimi smekám klobouk. Dobrovolní hasiči
vynakládají stovky hodin ze svého volného času na akce, které mají za cíl pobavit děti a dospělé a
hlavně ukázat tu těžkou a záslužnou práci nejen hasičů, ale i policistů a záchranářů. Odměnou jim je
každoroční velký zájem o pořádaný tábor a tento velký zájem bohužel není každý rok uspokojen. Za
své mluví i to, že minulý ročník tábora byl již 9.
Tábor, který proběhl minulý rok 2019, byl bohužel poznamenán tlakem ze strany komunálních politiků,
kteří spravují Prahu 1. Jedině náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček byl mužem činu a
táboru udělil záštitu.
Na konci II. turnusu zorganizoval jeden z tatínků petici požadující zachování hasičského tábora, kterou
jsem samozřejmě podepsala a se mnou další rodiče a příbuzní, kteří chtějí pro své děti smysluplné
využití volného času.
Dne 6. 8. 2019 se konala Rada Prahy 1, kde byl schválen záměr vypůjčit hasičům prostor Loretánské
zahrady pro pořádání táborů od 1. 1. 2020. Hasiči tedy s důvěrou podepsali dohodu o skončení nájmu
ke konci roku 2019 s tím, že dle schváleného záměru s nimi bude podepsána smlouva nová.
A najednou, 5 měsíců po rozhodnutí rady Prahy 1 vyjde ve vašich novinách článek, který v očích
veřejnosti dobrovolné hasiče očerňuje ze svévolného zabrání Loretánské zahrady. Bohužel v tomto
článku chybí několik podstatných informací.
Dne 24. října 2019 se konalo participační setkání veřejnosti se starostou a radními Prahy 1, kde
jedním z bodů bylo i „hlasování“ občanů jak využít Loretánskou zahradu. Mezi hlasujícími suverénně
zvítězilo zachování hasičského výcvikového tábora. Z tohoto setkání existuje i reportáž a obrazový
materiál. Proč nebylo toto zmíněno v článku? Nebo pan redaktor tuto informaci nezjistil? Pak tedy
nechápu kde a jak se z ničeho nic objevil pan Bohumil Vejtasa, předseda sdružení Hradčanská obec.
Je s podivem, že o tomto sdružení se mi nikde nepodařilo najít zmínku, o jejich činnosti, členech,
prostě nic. Kde byl pan Vejtasa se svým sdružením, když dobrovolní hasiči v roce 2012 čistili starou
požární nádrž v Loretánské zahradě od kontaminované vody a bahna a zahradu pomohli uvést do
krásného stavu, kde se konají každým rokem akce a dětský tábor, za které jsou jim odměnou
spokojené děti a jejich rodiče.
Pokud vím, radnice Prahy 1 vyhlásila veřejnou soutěž na využití prostoru Loretánské zahrady (v
rozporu s schváleným záměrem Rady Prahy 1 ze dne 6. 8.2019) a jediný, kdo se přihlásil, byli opět
dobrovolní hasiči.
Myslím, že v současné době, kdy jsou za vším jen peníze, je potřeba ty lidi, kteří chtějí dělat věci pro
to, že je baví, naopak podpořit a ne jim házet klacky pod nohy, jako to dělají komunální politici.
Přesto věřím, že výše zmíněný článek nevznikl s cílem dobrovolné hasiče nějak pošpinit, ale spíše
shodou okolností, že pan redaktor neměl pravdivé informace a ty, které měl, si neověřil. A věřím, že
tento můj dopis Vás přivede k zamyšlení nad pravým stavem věci.
Děkuji a s pozdravem
Hana Zdráhalová Štěpánová

