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LEGRACE NA PLACE
StÅ™eda, 30 kvÄ›ten 2007

24. kvÄ›tna letÄ›l z Prahy do kanadského Montrealu cestující, který mÄ›l Ä•asto smrtelnou tuberkulózu typu XDR TB. ÄŒSA
informaci o nakaÅ¾eném pasaÅ¾érovi obdrÅ¾ely od amerických úÅ™adÅ¯. ÄŒe&scaron;tí hygienici podrobnosti pÅ™ípadu zí
kolegÅ¯ z amerického stÅ™ediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) v AtlantÄ› ve státÄ› Georgia, kde je nyní muÅ¾ ve
federální karanténÄ›.

Ov&scaron;em: onen muÅ¾ je&scaron;tÄ› pÅ™ed tím procestoval celou Evropu &ndash; 12. kvÄ›tna odletÄ›l z Atlanty do PaÅ™
Air France) V Å˜ecku se oÅ¾enil, pak byl v Å˜ímÄ›, odkud odcestoval do Prahy. A pak teprve, toho 24. kvÄ›tna, odletÄ›l zpÄ›t. P
nikoho nezajímá, kde byl, kde bydlel, s kým se stýkal tÄ›ch l2 dnÅ¯?

Nejsou peníze, musíme &scaron;etÅ™it! Tak zní verdikt &scaron;éfa bohnické psychiatrické léÄ•ebny Ivana Davida, který se
rozhodl zru&scaron;it noÄ•ní krizovou linku. SluÅ¾ba, která uÅ¾ 16 let zachraÅˆuje zoufalé lidi pÅ™ed sebevraÅ¾dou, pÅ™est
fungovat 1. Ä•ervna. &bdquo;Lidé se do Bohnic dovolají i nadále na centrální pÅ™íjem, kde je pÅ™epojí na lékaÅ™e ve sluÅ¾b
Tomu se mohou svÄ›Å™it nebo pÅ™ijít do denní poradny, která pobÄ›Å¾í dál,&ldquo; podotkl &scaron;éf Bohnic. Ve velkém s
probÄ›hnou v Ä•ervenci oslavy k 650. výroÄ•í postavení Karlova mostu. Vyvrcholí 9. Ä•ervence minutu po pÅ¯l &scaron;esté
ráno. Základní kámen mostu totiÅ¾ poloÅ¾il Karel IV. pÅ™ed 650 lety právÄ› v tento den a hodinu. DÅ¯leÅ¾itou otázku - kolik
tahle trachtace bude stát - bude mÄ›sto Å™e&scaron;it aÅ¾ v nejbliÅ¾&scaron;ích dnech, mÄ›lo by se rozhodnout zhruba do
poloviny Ä•ervna. Nemyslím si ale, Å¾e by celkové náklady nakonec pÅ™ekroÄ•ily deset milionÅ¯ korun,&ldquo; Å™íká námÄ›s
primátora Rudolf BlaÅ¾ek. Ten také zdÅ¯razÅˆuje, Å¾e by mÄ›sto uvítalo, aby se do organizace a financování oslav zapojili i
sponzoÅ™i a dÅ¯leÅ¾ité praÅ¾ské organizace. PamátkáÅ™i neprotestují, ale ... shodují se v&scaron;ak v tom, Å¾e by peníze
urÄ•ené na financování oslav mohlo mÄ›sto pouÅ¾ít spí&scaron;e na údrÅ¾bu a plánovanou opravu mostu. V praÅ¾ských
Hole&scaron;ovicích vznikl speciální projekt, který uÄ•í bezdomovce, jak chodit do práce a - vydrÅ¾et v práci osm hodin.
Zatímco s normálním obÄ•anem se nikdo nemazlí, bezdomovci se uÄ•í, jak si uspoÅ™ádat den, Å¾e je potÅ™eba vstávat do
práce, chodit vÄ•as a vydrÅ¾et pracovat stejnou dobu jako ostatní. Nejprve zaÄ•ínají na pÄ›ti aÅ¾ &scaron;esti hodinách dennÄ
kdyÅ¾ to zvládají, pracují dokonce celých osm...
BohuÅ¾el, nelze Å™íct, Å¾e by byl projekt závratnÄ› úspÄ›&scaron;ný. Zatím si po osmi mÄ›sících od zaÄ•átku programu
na&scaron;lo práci zhruba sedm lidí... (z tÄ›ch nÄ›kolika, co "projekt" nav&scaron;tÄ›vují). PochopitelnÄ›, Å¾e za "trénink"
bezdomovci dostávají odmÄ›nu - motivaÄ•ní pÅ™íspÄ›vek, který Ä•iní Ä•tyÅ™icet aÅ¾ padesát korun na hodinu (vykonávají po
práce v prádelnÄ›, &scaron;icí dílnÄ› nebo ve skladu). A co tahle legrace stojí? - 85 milionÅ¯! Polovinu hradí Evropská unie,
druhou stát a praÅ¾ský magistrát.
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