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Poctivá stanoviště taxíků
s gramatickou chybou
Magistrát si nezaregistroval logo vlastní reklamní kampaně
HENRICH VARGA

Praha/ Magistrát si s reklamní kampaní Taxi Fair Place
vystřihl ostudu. Do oběhu vypustil sto tisíc letáků propagujících
poctivé
taxíky,
ovšem s gramatickou chybou.
V anglickém nadpisu brožury
překladatelům vypadlo jedno
písmeno.

Brožury zůstanou
v oběhu
Hlavním sloganem kampaně
je obrat „Garantované taxi
v Praze“ – v angličtině „Guaranteed taxi in Prague“. Autoři brožury ovšem v anglickém
nadpisu udělali hrubku a slovo guaranteed ukrátili o jedno
„e“. „Doteď nás na chybu nikdo neupozornil. Překlad pro

noviště) dostalo do hledáčku
médií už dříve. Bulvární deník Blesk minulý pátek upozornil na to, že značka Taxi
Fair Place není registrována a
mohla by se tak lehce dostat do
rukou nepoctivých taxikářů.
Blesk si proto nechal logo zaregistrovat a nabídnul, že ho
magistrátu hlavního města
přenechá.
Brožury Taxi Fair Place
jsou k dispozici návštěvníkům metropole ve třech desítkách hotelů, v informačních centrech, na nádražích a
dokonce i v letadlech Českých
aerolinií.
Materiály, které se snaží turisty v hlavním městě přesvědčit, že taxislužby se mění
k lepšímu, vyšly v nákladu sto
tisíc kusů. Magistrát za celou
kampaň zaplatil necelý milion
korun.

nás dělala certifikovaná agentura. Velice nás tato nepříjemnost mrzí,“ řekl Milan Hulinský, šéf reklamní agentury
Mediaclar, která zakázku pro
hlavní město zajišťovala.
Na upozornění Deníku reagovali s překvapením také
představitelé
magistrátu
hlavního města. „Slyším o tom
poprvé, nemůžu to proto ani
komentovat,“ řekl mluvčí
radnice Jiří Wolf.
Radní Rudolf Blažek, který
má agendu taxislužeb na starosti, na dotaz Deníku, zda
o chybě ví, nereagoval vůbec.
Podle Milana Hulinského ale
gramatická chyba neovlivní
obsah ani cíl celé kampaně.
Zároveň podle něj není reálné,
aby byly reklamní materiály
stáhnuty z oběhu.
Hlavní město se s kampaní
Taxi Fair Place (Poctivé sta-

Místní občané protestují proti
plánovaným garážím na Jarově
LUCIE BOHÁČOVÁ

Praha 3/ O podzemních garážích na Jarově v Praze 3 se teprve uvažuje, už nyní má ale
tento projekt za sebou první
reálný průšvih.
Firma provádějící geodetický průzkum zde totiž v rozporu se zákonem pokácela
dřeviny a zničila část zeleně.
Místní zde navíc garáže nechtějí, protože prý zvýší hluk a
poškodí památkově chráněné
domy.
Až stotisícová pokuta nyní
hrozí firmě, která kvůli podzemním a zčásti i nadzemním
garážím prováděla geodetický
průzkum v ulici V Zahrádkách
a přitom pokácela čtrnáct dřevin a poničila třicet metrů
čtverečních zeleně.
Radnice Prahy 3 s ní tento
týden zahájí správní řízení.
„Odbor životního prostředí
dospěl k závěru, že pracovníci
vykácením dřevin pochybili.
Domnívali se, že se jedná pouze o nálety a nepotřebují povolení, vyplenění zeleně však bylo nezákonné,“ sdělil tiskový
mluvčí žižkovské radnice Jan
Sotona.

Nikdo nás
neinformoval
Průzkum navíc vyvolal mezi
místními vlnu odporu. „Nikdo
nás o ničem neinformoval,
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Předprodej kuponů MHD bude
prodloužen
Praha/ Dopravní podnik prodlouží na přelomu srpna a
září otevírací dobu všech prodejen časových kuponů.
Zároveň cestující upozorňuje, že si mohou klouzavé
kupony koupit už nyní. Lidé se tak vyhnou tradičním
frontám spojeným se začátkem školního roku. „Vyzýváme všechny, aby kupony zakoupili už teď. Cestující
si totiž při zakoupení kuponu může sám zvolit počátek
doby platnosti, a to až šedesát dní dopředu,“ říká Jan
Svoboda z dopravního podniku. Od 27. srpna do 6. září
si cestující mohou ve všedních dnech na všech 31 prodejních místech zakoupit kupon od 6.30 do 20 hodin,
(var)
v sobotu od 7.30 do 12 hodin.

Stromy v Uruguayské ulici přišly
o část korun
Vinohrady/ Uruguayskou ulicí v Praze 2 zněly včera
dopoledne pily. O některé větve přišlo 27 stromů, mezi
kterými převažovaly svitele. „Šlo o odstranění proschlé části koruny a houbou zasažených částí stromu,“
sdělila Věra Chodorová z odboru životního prostředí
Prahy 2. Stromy se prořezávaly zároveň s blokovým
(hav)
čištěním.

Železničářům z Čerčan hrozí pět
let vězení
Čerčany/ Policie obviní tři železničáře z Čerčan na Benešovsku, kteří jsou podezřelí z toho, že před měsícem
způsobili tragickou nehodu rychlíku a osobního vlaku.
Podle serveru Aktuálně.cz jim za trestný čin obecného
ohrožení hrozí až pětileté vězení. Nehodu, která se stala 14. července přímo na čerčanském nádraží, nepřežil
jeden strojvedoucí, dvacet pasažérů bylo zraněno. Nehodu vyšetřuje také Drážní inspekce, podle které vše
nasvědčuje tomu, že za nehodu nesou odpovědnost vý(če)
pravčí a signalisté z Čerčan.

Zachraňoval zraněného řidiče, ten
mu na oplátku ukradl auto
Praha/ Pro dobrotu na žebrotu. Přesně tak dopadl řidič
octavie, když zastavil u dvou havarovaných aut na
okraji Prahy. Jelikož řidič jednoho z automobilů – golfu – krvácel, šel podle televize Nova posádce pomoci.
Když ale od auta poodstoupil pár metrů, řidič golfu byl
stále dost fit na to, aby rychle vystoupil a naskočil do
auta zachránce. Pak z místa vycouval a zmizel neznámo kam. Okradený pan Jakub věří, že se ještě někdy se
svým autem setká. Na silnici zůstal s holýma rukama,
vše zůstalo ve voze. Až prý bude chtít příště zase někomu pomáhat, bude ostražitější. Alespoň prý vyndá klí(če)
če ze zapalování.

Senioři se naučí surfovat na
internetu

ULICE POD LIPAMI. Toto místo bylo zničeno při geodetickém průzkumu.
přišla jsem domů z práce, na
chodnících byly červené tečky, které ukazovaly, kudy vede potrubí, a další den už tu byli geodeti a oznámili nám, že
dělají průzkum a budou se tu
stavět garáže,“ říká jedna
z místních obyvatelek Libuše
Havlíčková.
Plány na realizaci garáží
přitom leží na radnici už několik let. Existuje několik variant, ta nejradikálnější počítá
až s 270 garážovými stáními na

pozemku školní zahrady. Podle další z obyvatelek Jany
Šimkové je celá realizace nešťastná z několika důvodů.
„Kromě toho, že se tu zvýší počet aut, hluk a množství výfukových plynů, může to zlikvidovat i faunu a zeleň na zahradě. Obáváme se také narušení
statiky památkově chráněných domů v okolí,“ sdělila.
Místní se proto rozhodli zřídit občanské sdružení Za evropský Jarov, které bude jejich

Foto: Deník/Grzegorz Klatka

lezen zbitý tak, že musel být
převezen na ošetření do nemocnice, ale odmítl vypovídat, kdo jej poranil,“ informovala
Deník
policejní
mluvčí Eva Miklíková.
Mluvčí pražské záchranky
Jiřina Ernestová potvrdila, že
záchranáři odvezli po půl
osmé večer čtyřiadvacetiletého muže s otřesem mozku, který ležel v Chlumecké ulici pod
tubusem metra. Skončil v nemocnici na Bulovce.

Policisté ze speciálního zásahového oddílu vzápětí učinili řádění přítrž.

Policie zadržela
sedm násilníků
„Dalších sedm násilníků policie zadržela a odvezla na
služebnu, kde se rozhodne,
jak bude jejich činnost právně klasifikována,“ dodala
mluvčí.

Praha/ Pražští senioři mají opět možnost usednout ke
klávesnicím počítačů a odhalovat taje internetu. Školička internetu pro seniory, kterou už čtvrtým rokem
pořádá nadační fond Elpida, začíná třetího a čtvrtého
září ve třídách v Limuzské ulici ve Strašnicích a na
náměstí Kinských na Smíchově. „Učebny jsou ozvučené a dobře přístupné. Problémy s výukou tak nemají
ani ti, kteří hůře slyší nebo se špatně pohybují,“ říká
vedoucí školičky internetu Mirka Fuchsová. Základní
kurz má deset hodinových lekcí. Po jeho absolvování se
mohou zájemci přihlásit například do kurzů na zpracování digitální fotografie či počítačové grafiky. (luc)

zájmy hájit. „Začali jsme sbírat
i podpisy pod petici. Máme jich
sedm set a stále přibývají,“ doplnila Havlíčková.
Podle Sotony radnice realizaci garáží teprve zvažuje. Kdy
a zda k ní vůbec dojde, je zatím
ve hvězdách.
Zástupce starosty Martin
Benda (ODS) místním prostřednictvím Radničních novin přislíbil, že městská část je
s občany připravena o zásadních stavbách komunikovat.

Fanoušci se servali u metra
Černý Most/ Rvačku fotbalových fanoušků zažilo včera
v podvečer sídliště Černý
Most. Ke stanici metra sem
přijel autobus příznivců klubu
Sigma Olomouc. Část milovníku fotbalu pokračovala
MHD do Vršovic na zápas
s Bohemians, rozjařenější polovina ale zůstala na periferii,
kde vyvolávala výtržnosti.
Strhla se rvačka, po níž zůstal na místě ležet jeden muž
v bezvědomí. „Mladík byl na-

UDÁLOSTI V METROPOLI

Deník

„Nedaleko stanice metra ležela pětice spoutaných holohlavých mladíků, o kus dál byli v trávě další. Všude se hemžily desítky uniforem,“ popsal
incident Deníku očitý svědek.
Vyděšeni byli nejen místní
obyvatelé a cestující v metru,
ale i řidiči, neboť policie na
chvíli zablokovala i výpadovku směrem z centra. Podle
všeho se zdá, že šlo o předem
domluvenou rvačku fanoušků
(dav)
obou klubů.

VÝUKA. Mezi seniory je o internet zájem. Foto: archiv Deníku

V Praze 2 se dokumenty nyní
ověřují na náměstí Míru
Praha 2/ Pracoviště ověřování městské části Praha 2
sídlí od včerejška na jiné adrese. Zatímco dosud si lidé
pro ověřování dokumentů a žádosti o výpisy z rejstříků a katastru nemovitostí mohli Jugoslávskou ulicí
chodit na náměstí Míru 20, nyní je jeho adresa náměstí Míru 14. Na pracoviště musejí vchodem z Americké
(hav)
ulice.

Dnes má svátek
Johana

