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PRAŽSKÝ

Na kole

s Deníkem.cz
■ Aktuální cyklotrasy
a tipy na výlety
■ Novinky ze světa kol
■ Testy dětských kol
■ 140 tipů
na výlety

www.prazskydenik.cz

Akademie věd
v plamenech

Filip Tomsa
v TV magazínu

Bratislava počítá
obří škody

Nejsem ten, kdo by seriály
opovrhoval, říká herec

Samolepky
o kouření?
Fungují!

...12

Dobrá zpráva

NA KAMPU DORAZILY
FRANCOUZSKÉ POCHOUTKY

Test Deníku prověřil, jak se pražské
restaurace vypořádaly s nařízením
protikuřáckého zákona. McDonald´s
se připojí se zpožděním.
JAN HORÁK

Praha – Mladý pár vejde na
rohu Vinohradské a Jičínské
ulice do restaurace a ještě než
si začne hledat místo, rozhlédne se. „To je tedy síla,“
prohlásí muž, oba se otočí a
prchají ze všudypřítomných
oblak cigaretového dýmu.
Přitom by se v této situaci
neměli již dva týdny ocitnout.
V restauračních zařízeních
platí nařízení o umisťování
rozlišovacích nálepek. Rozhodli jsme se ověřit, do jaké
míry pražští restauratéři respektují protikuřácký zákon.

Všichni vědí?
Stoupenci rychlého občerstvení mají jasno, ale ostatní
by přece jen mohli zaváhat:
jak je to u McDonald´s? Jedna
z novějších provozoven v Praze 10 v tribuně Synot Tip Arény nemá na dveřích žádné
označení a ani uvnitř nápis o
zákazu kouření nenajdeme.
„Jsme nekuřácké restaurace,
o nás to všichni vědí,“ tvrdí
manažer Kuba Klinger. Otázku nálepek prý ještě neřešili a
čekají na stanovisko vedení
firmy. Tam jsme se dozvěděli,
že nálepky již objednali a měly by být vylepeny nejpozději
do konce příštího týdne. „Nálepka bude umístěna dole v
rohu dveří. Venkovních zahrádek se nařízení o zákazu
kouření nebude týkat, tak jako se jich netýká ani zákon,“
sdělila Kateřina Černohorská
z PR McDonald´s Česká republika.

Čtyřhvězdičkový kongresový hotel Iris ve Vladivostocké
ulici má nálepku o platném
zákazu kouření nejen na venkovních dveřích do baru s terasou, ale i u hlavního vstupu. „Jsme nekuřácký hotel.
Naše hosty upozorňujeme na
zákaz kouření i na pokojích,“
říká recepční Jana Nemčková.
Na Vinohradské třídě je restauračních podniků celá řada a vyberou si jak kuřáci, tak
nekuřáci. Známá restaurace
U tří prasátek dává nálepkou
jednoznačně najevo, že v ní
najdou azyl obě zmíněné skupiny, a to ve stavebně oddělených prostorech. Stejně je
tomu v nedaleké Potrefené
huse. Naproti tomu oblíbená
jídelna na rohu ulic Vinohradské a Kolínské je podle
samolepky určena výhradně
nekuřákům. I tady ale nacházíme letní venkovní zahrádku, kde si lze zapálit.

Praha – Na více než dvaceti
místech mohou nově získat
majitelé karet opencard zajímavé slevy. A to nejen v městských institucích, ale i v oblastech obchodu, služeb, kultury a sportu. Například Divadlo na Fidlovačce nabízí
slevu na vstupné 15 %, kino
Lucerna 20 %, Strašnické divadlo 13 až 23 %, slevy od 7 do
50 % procent ale nabízí například i jeden z prodejců automobilů, jedna z taxislužeb
či autoškola.
„Těší mě zájem soukromých firem. To jen podtrhuje
potenciál, který opencard
představuje,“ sdělil náměstek
primátora Milan Richter

(ODS). „Podmínky pro vstup
do
slevového
programu
nejsou nijak zvlášť přísné,
partner musí postupovat v
souladu s dobrými mravy a
musí nabídnout slevu minimálně sedm procent. Partnerství je pak uzavřeno na dva
roky s tím, že lze prodloužit,“
navázal mluvčí projektu
opencard Martin Opatrný.
Od 1. srpna se pak také mění ceník většiny zpoplatněných služeb opencard. Od
stejného data bude také nově
možné pořídit si kartu zcela
bez návštěvy kontaktního
místa pomocí internetu, když
hotovou opencard domů zaveze za poplatek ve výši 150
korun kurýrní služba, jinak je
karta i nadále zdarma.

Praha 1 – Čistota veřejných
prostranství v centru by se
měla zlepšit. Slibují to radní
první městské části.
Zřídili totiž novou službu,
která bude denně od 6 do 18
hodin zajišťovat odstranění
nenadálého nepořádku v ulicích, jako jsou například převrácené odpadkové koše,
spadané větve, sklo, rozsypané sáčky na psí exkrementy
a podobně.
„Občané opakovaně volali
po větší operativnosti při odstraňování nenadále vzniklého nepořádku. Kromě toho by
nová služba měla zajistit například zasypávání výtluků
v silnicích,“ uvedl starosta
Prahy 1 Filip Dvořák. Stačí
aby lidé nahlásili problém na
bezplatnou linku 800 111 333,
a to i v noci prostřednictvím
záznamníku.
(jfk)

Praha – Ruzyňští celníci odhalili při kontrolách zahraničních poštovních zásilek
pro české příjemce padělky
značkového zboží. Podle jejich mluvčí Zuzany Hrubé
zajistili 50 kusů baterií do
mobilních telefonů, 12 kusů
operačního systému, 30 kusů
hodinek či 30 polokošil.
„Prodejem padělků by škoda
způsobená majitelům práv
činila více než čtyři sta šestnáct tisíc korun, informovala Hrubá.
(čtk)

POČASÍ

MAKRELA, PRAŽMA... Milovníci gastronomie mohou až do neděle nakoupit a ochutnávat typické
výrobky francouzské kuchyně, které nabízí tradiční francouzský trh na pražské Kampě. Akce současně připomene oslavy nejvýznamnějšího francouzského státního svátku – výročí dobytí Bastily v
roce 1789. „Nabízíme různé francouzské druhy sýrů, klobás a paštik. Letos poprvé tu máme
i čerstvé mražené mořské ryby dovezené přímo z Francie (na snímku), takže návštěvníci se
tu mohou cítit jako v opravdové provensálské venkovské tržnici,“ řekla za organizátory
Lucia Vašková. Více snímků najdete na www.prazsky.denik.cz/trh Foto: Deník/Vít Šimánek

Opencard nabízí velké slevy Zubožený pudlík
LUKÁŠ MAREK

pro Pražany

Celníci našli padělky
téměř za půl milionu

Stejně už končíme
O pár metrů dál pak nalézáme
hříšníka. Je jím Café Flora,
jež má na vývěsním štítě doplňující nápisy Kavárna a pekárna. Vpředu se prodává
chléb, housky a koláče, vzadu
je místo k posezení. Tedy jednoznačně restaurační zařízení – a bez označení. „Nemáme
ho, a už ani nepotřebujeme,
pozítří končíme,“ vysvětluje
vedoucí Pavel Fischer. „Je tu
vysoký nájem, nakonec zůstanou asi jen ty herny,“ povzdychl si. „A Číňani,“ dodává prodavačka.
...2, 10

www.cyklotrasy.denik.cz

INZERCE

14 KČ / PŘEDPLATNÉ 13 KČ

Porovnání cen
dnes a od 1. 8.
Vydání opencard na počkání:
400,- 250,Vydání opencard s kontaktním
čipem: 500,- 300,Výměna z důvodu poškození, zničení, ztráty, či změny osobních
údajů: 200,- 100,Výměna z důvodu poškození, zničení, ztráty či změny osobních
údajů na počkání: 400,- 250,Výměna na počkání v případě odcizení : 400,- 50,Výměna opencard s kontaktním
čipem z důvodu poškození, zničení, ztráty či změny osobních údajů: 500,300,-

živořil v Čakovicích
Čakovice – Stále častěji se na
území metropole daří odhalovat případy týrání zvířat.
Dlouhé měsíce, možná i roky
byl týrán kříženec pudla
Alík. Na zubožené zvíře upozornili strážníky lidé z Čakovic.
Pes měl v očích červy, byl
zapařený a kvůli zarostlým
prstům téměř nemohl chodit.
Nyní je v péči veterinářů a
ošetřovatelů z útulku městské policie v Troji.
Odchytová služba pražských strážníků si pro týraného psa přijela ve středu do
Jindřichovy ulice v Praze 9.
„Byl opravdu v hrozném
stavu. V těch šílených ved-

rech trpěl ještě víc. Srst měl
silně zplstnatělou, po ostříhání byl lehčí o dvě a půl kila!
Zarostlé prsty mu bránily v
chůzi, měl zapařeniny na
hlavě a oči plné červů,“ popsal stav Alíka šéf útulků
pražské městské policie Václav Steinbauer.
„Je to starší pes, asi kolem
deseti let. Byl určitě dlouhodobě zanedbáván. Byl také
silně zablešený a má záněty
uší, je hluchý. Po ostříhání a
toaletě ho čekají další vyšetření. Ta budeme muset dělat
v narkóze. Pes je značně vyhublý. Jinak je ale jeho stav
nadějný,“ řekl veterinární
lékař Pavel Kolář.
(red)

V pražském Klementinu byla tento
den naměřena nejvyšší teplota
v roce 2007 (37,3 °C) a nejnižší
v roce 1840 (8,8 °C)
podrobnosti na straně 7
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