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Splašky. Soud
zastavil stíhání
Soud zastavil stíhání obou
lidí obžalovaných z nedbalostního obecného ohrožení
v souvislosti s kontaminací
pitné vody v Dejvicích a Bubenči. Rozhodnutí není pravomocné, protože státní zástupce proti němu podal stížnost. Obžalobu na muže
a ženu, kteří jsou podle médií vedoucími pracovníky
Pražských vodovodů a kanalizací, podalo státní zastupitelství před měsícem. Z justiční databáze Infosoud vyplývá, že soud rozhodl o zastavení stíhání usnesením,
jež přijal v neveřejném zasedání konaném 21. května.
Kriminalisté tvrdí, že obžalovaná dvojice porušila důležitou povinnost vyplývající
z jejího zaměstnání. Za obecné ohrožení z nedbalosti hrozilo obviněným až pětileté
vězení nebo zákaz činnosti. Č TK
Tisíce nemocných

18

Kvůli vodě znečištěné bakteriemi a viry onemocnělo
v roce 2015 přes čtyři tisíce
lidí, 33 lidí muselo zůstat
v nemocnici. Celkem se
případ dotkl 18 tisíc obyvatel
Dejvic a Bubenče.

Na festivalu Habrovka se sejde hudba, divadlo i poezie

Ode dneška do zítřka se v zahradě kostela sv. Františka z Assisi v Praze 4 uskuteční Festival Habrovka. Už tak příjemné
místo se promění v jednu velkou literární kavárnu, kde se poezie setká s hudbou a divadlem. Chybět nebudou ani knižní
novinky zajímavých nakladatelství, tematické workshopy, autorská čtení a dobrá káva. O tu správnou hudební atmosféru
se postará znovuzrozená kapela Minus123minut, zpívající básník Oldřich Janota či držitelé žánrového Anděla, cimbálovka
Ponk. Letos poprvé zazní hudba i v kostele. Pražský dívčí sbor Lada rozezní kostel moravskými a slovenskými lidovými
písněmi. Na děti čeká také loutkové hřiště, kde si mohou děti se svými rodiči sami zahrát svou oblíbenou pohádku nebo
vymyslet nějakou úplně novou. Připraveny jsou i nejrůznější workshopy.
F E STIVAL HABRO VKA

Vlaky. Nepojedou

Lidé, kteří jezdí do Prahy za
prací vlakem, to budou mít
v létě komplikované. Kvůli
opravám se chystají výluky.
Horší cestování čeká na cestující například na trati spojující Prahu-Čakovice s Měšicemi
a Neratovicemi. Na výluky
a možná zpoždění vlaků se
musí připravit například lidé

cestující mezi Prahou-Radotínem a Dobřichovicemi. Cestování bude horší na dalších trasách spojujících středočeská
města. Například mezi Kolínem a Kutnou Horou nebo
mezi Čelákovicemi a Lysou
nad Labem. Problémy se také
týkají oprav nádraží v Berouně. Č TK

inzerce

HRABÁRNA
Second hand

Hudba je klíčem
k lidským duším
Akordeon, deskovky i konverzace.
Návštěvy potmě
zdarma pomáhají
seniorům proti
samotě.

!! NOVĚ OTEVŘENO !!
PO-PÁ 9:00 - 18:00
SO 9:00 - 12:00
Střelničná 1348/48, Praha 8 - naproti OC NORMA
bus 103, 177, 152, zastávka Štěpničná
tel.: 603 429 571
Prodej textilu již od 20,- Kč
TATO REKLAMA SLOUŽÍ
JAKO KUPÓN NA 10% SLEVU.
PŘEDLOŽTE PŘI PLACENÍ
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V Praze funguje nový projekt
Návštěvy potmě, který propojuje dva světy – seniorů a zrakově postižených. Osm nadšenců dochází do domácností
a domovů důchodců a tráví
společně čas.
„Je to smysluplná práce. Neobohacujeme jen my důchodce, ale také oni nás svými příběhy,“ vysvětluje Miroslav Orság, člen týmu Návštěvy potmě, a dodává: „Na Kamenické v pečovatelském centru je
96letá paní, která je tak neuvěřitelně vitální a skvělá, že
nás také nabíjí. Je to smysluplné pro obě strany.“ Podle zájmů si stačí vybrat na

www.navstevypotme.cz. Každý pracovník tu má svůj medailonek, kde se lze dozvědět, co umí. „Sám hraju na
akordeon. Zjistili jsme, že
hudba je klíčový faktor k lidským duším. Ve stacionáři
v Tusarově ulici jsou lidé se
stařeckou demencí a alzheimerem – nepamatují si ani,
jak se jmenují a kde bydlí.
Ale jakmile jim začneme hrát
písničky z mládí, texty znají.
Hudba je totiž největší klíč
k lidem,“ říká Orság.
Nejvíce mají lidé zájem
o povídání. „Vzpomínají na
svoje mládí. Samozřejmě
mají ve stacionářích nějaký
program, ale spousta z nich
říká, že by raději byli sami
doma, ale už se o sebe nezvládnou postarat,“ dodává
Orság.
V nabídce má projekt také
koncerty, přednášky, deskovky, konverzace v angličtině
i němčině, canisterapii
a mnoho dalšího. Nejprve
byly reakce seniorů rozpači-

té. „Zpočátku jsme v Kamenické spíše vyčkávali, kdy
nás k sobě senioři pustí.
A dnes se nás už ptají – přijdete za týden zas? My se na vás
těšíme,“ usmívá se Orság. Za
tři měsíce fungování projektu si tak dokázali získat důvěru seniorů. „Když jdeme na
úplně první návštěvu, jde
s námi i vidící kolegyně.
Může tak pozorovat, jestli
jsme si sedli, pomůže nám se
základním obeznámením
s prostorem. Dále už docházíme sami,“ popisuje.
Hodně lidí má vůči zrakově
postiženým stále předsudky.
„Snažíme se je svou prací bourat. V Kamenické oceňují, že
jsme schopni se sami přepravit na místo. Sami zvládneme
návštěvu. Mile mě to překvapilo. Myslel jsem si, že předsudky budou mnohem horší.
Ale v současné době nás už berou jako rovnocenné partnery. To bylo pro mě největší
překvapení,“ uzavírá Miroslav Orság. ADÉ LA MARE DOVÁ

