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Strážníci z Prahy 14 přesídlili do Troje
Situace, kdy zaplavené městské části potřebovaly pomoc a tisíce hasičů, policistů i strážníků vyrazily do terénu, výrazně
ovlivnila i fungování Městské policie Prahy 14.
Od pondělí 12. srpna se doma pracovalo v improvizovaných podmínkách, protože patnáct místních strážníků ve dne v noci zasahovalo
v zaplavené Troji. "Musím říct, že se hlásili i kluci, kteří byli na dovolené - jeden náš strážník byl doma na Moravě, ale než se mu
podařilo vrátit se zpátky, měl o práci postaráno tam, vyzdvihuje ochotu členů svého týmu ředitelka MP Prahy 14 ing. Dana Hetzlová.
"Zpočátku bylo v zaplavené Troji možné pohybovat se jen na raftech a jednalo se opravdu o záchranu lidí, případně zvířat. Dneska,
když voda opadává, se střeží objekty a zajišťuje se doprovod lidí, kteří mají povolení vzít si z domů svoje věci.
Zážitků bylo bezpočet, od těch dramatických až po historky víceméně úsměvné. "Stalo se nám třeba, že dva lidi nechtěli opustit barák,
a tak jsme museli zavolat hasiče. Dotyčný pán do poslední chvíle vynášel věci, a nakonec sám vyjel na člunu, oblečený do neoprenu byl to potápěč, který byl vybavený líp než hasiči, vzpomíná Karel Kubera.

Další ze strážníků, ing. Rudolf Piršel, si vybavuje, jak doprovázel postiženou paní z Trojské ulice, která se s manželem chtěla podívat
domů. "Měli zatopený sklep a první patro. Když jsme odemkli, začal jsem hned uklízet květináče, které se tam povalovaly - a ona za
dvě hodiny přišla s velkou mísou chlebíčků. Připomíná, jak je v dané situaci potěšily projevy vděčnosti a vzájemné solidarity - a právě
ona v místě, kde vedle sebe žijí lidé s rozdílným sociálním statusem, byla až obdivuhodná. Jeho kolega Robert Šebesta se za svoji
pomoc velvyslanci dočkal nezanedbatelného finančního ocenění - a peníze samozřejmě obratem věnoval představitelům sedmého
obvodu, kteří na místě zajišťovali pro obyvatele čtvrti účinnou pomoc. "Bylo dobré, že nás v noci doprovázeli mladí kluci z místní
domobrany, kteří to tam dobře znali, uzavírá Rudolf Piršel, "ale hlavně bych chtěl vyzvednout, jak se o místní lidi i o nás staral trojský
okrskář Tomáš Nosek. A že naopak obyvatelé Troje budou na naši městskou policii vzpomínat v dobrém, o tom se sami strážníci
přesvědčili už víckrát.
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