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PRAHA | Zpravodajství
Centrum města ožije velikonočními
trhy, zátarasy zajistí jejich bezpečnost

Krátce

P Velikonoční trhy na

Staroměstském náměstí
přivítají první návštěvníky již v sobotu
rozmístí magistrát do
ulic další betonové
zátarasy
EVA BRENDLOVÁ

M

VEJCE, BŘÍZA I ZÁTARASY. Svátky jara přiblíží velikonoční trhy.

Taiko, která je organizátorem trhů. Zmínil také, že
letos rozšířili kulturní program. Představení jsou naplánovaná na každý den.
„Vystoupí desítky profesionálních i amatérských seskupení,“ doplnila mluvčí
trhů Hana Tietze.
Kdo by se chtěl nějaký
tanec, písničku či lidovou
dovednost naučit, bude mít

Foto: Deník/Dimír Šťastný

šanci pod vedením odborníků během animačních
programů. Krátké kurzy se
zaměří i na prezentaci
téměř zapomenutých hudebních nástrojů, mezi něž
patří třeba vozembouch či
famfrnoch. Na tržištích najdou zákazníci desítky prodejních stánků, nakupovat
mohou od 10 do 22 hodin,
prodejci občerstvení budou

zavírat až o půlnoci. Kvůli
bezpečnosti Pražanů i turistů rozmístí magistrát do
ulic další protiteroristické
zábrany. Staroměstské náměstí lemují bloky z betonu
a kovu celoročně, nově přibyly na náměstí Republiky
a do konce týdne se objeví
i na Václavském náměstí.
Podle magistrátu jde čistě
o prevenci.

Středoškoláci: Sestavit robota je skvělý pocit
Praha – Deník ve spolupráci
s magistrátem nabízí seriál
Praha očima studentů. Žáci
středních škol v něm vyjadřují názor na studium i na
život v metropoli. Tento týden odpovídali studenti
Gymnázia Jana Keplera. Hovořili jsme o robotice a roli
techniky ve výuce na středních školách. (jk)
Šimon Andrš, 13 let:
K robotům a programování
jsem se dostal
úplnou náhodou. Překvapilo mě to, že je
programování
hlavně o způsobu myšlení, o
logice, a ne o učení. Člověk
musí uvažovat nad tím, jak
daný problém vyřešit, a to
mě na tom baví. Využívání

robotů přímo ve výuce si
nedokážu úplně představit.
Učitel by určitě robotem být
nemohl, protože by mu
scházela autorita, kterou
musí mít.
Ivana Klikarová, 18 let:
Přijde mi zajímavé a důležité, aby člověk
věděl, jak věci
fungují, obzvlášť u robotů. K zájmu o
tuto problematiku mě přivedly
hodiny výpočetní techniky.
Chodím také do laboratoře
Ústavu organické chemie a
biochemie. V tomto oboru
ale trvá, než se člověk dobere výsledku. U programování člověk vidí hned, jestli
to funguje, či ne. A to mě
baví.

Punťa se rozloučil s Prahou
Praha – Miláček pražské
zoo, dvouletý samec tapíra
čabrakového Budak Puntja se
v úterý v noci vydal na cestu
do Zoo Tchaj-pei, kam doletí
dnes v osm hodin ráno.
Punťu před odletem přišlo
pozdravit mnoho návštěvní-

ků zoo. Od svého chovatele
Oty Melichara dostal pusu na
cestu a kyblík zeleniny. Punťa
na Tchaj-wan odletěl z Amsterodamu, kam ho autem
odvezli zaměstnanci zoo. Do
letadla na Tchaj-wan nastoupil včera v poledne.

TAPÍR PUNŤA. Ostře sledované mládě pražské zoo. Foto: archiv

Vojtěch Slačálek, 14 let:
Vždycky jsem měl
rád lego, když
jsem byl malý.
Roboti a programování mě
baví, protože se
člověk hodně naučí, hlavně myslet jako programátor. To znamená
myslet líně, tedy snažit se
udělat cokoliv s co nejmenší
mírou práce. Myslím, že do
budoucna bude role robotiky a informatiky ještě důležitější a je třeba je vyučovat.
Katerina Danelina, 13 let:
Baví mě, když člověk sestaví
robota, naprogramuje ho a on
dělá, co člověk
chce. Myslím,
že by se informatika, progra-

mování i robotika měly učit
na všech školách v takové
míře, jako je to u nás. Je to
důležité téma a každý by
měl mít základy.
Daniel Ridzoň, 18 let:
Je radost, když člověk postaví a naprogramuje robota a
ono to potom
funguje. Jednou bych chtěl
zkusit sestrojit
robotickou ruku,
jako jsou v továrnách, aby
to dokázalo něco přenést
z místa na místo. Do budoucna by se informatice
mělo věnovat
víc prostoru ve
výuce.
Ve spolupráci
s projektem

↑ VIRTUÁLNÍ ORLOJ. Pražskou
památku nahradila LED obrazovka, jež
bude na Staroměstské radnici
umístěna po dobu jeho celkové
rekonstrukce. Obrazovka věrně
kopíruje podobu originálních
astronomických hodin, instalace je
doplněna i zvukovými efekty a bude
dobře viditelná i za plného slunečního
svitu. Praha na provoz nedá z městské
kasy žádné peníze. Vše financuje
společnost BigMedia. (eli)
Foto: Deník/Dimír Šťastný

Na Sídliště Baba vyjede
nová autobusová linka
Už v úterý 4. dubna vyrazí poprvé autobusová
linka číslo 216 ze zastávky Sídliště Baba do zastávky Na Pískách. Jednat se bude o zkušební
provoz, linka bude jezdit každý den kromě víkendů v intervalu 30 minut. Midibus pojede po trase
Sídliště Baba, Matějská, U Matěje, Špitálka, Dyrinka, Hanspaulka, Sušická, Bořislavka a Na Pískách.
Nové spojení bylo zavedeno na základě ankety,
kterou městská část Praha 6 pořádala mezi prosincem 2016 a lednem 2017. Pro zavedení se v ní
vyslovilo 113 obyvatel, proti se v dotazníku vyjádřilo 133 hlasů. (jk)

Dopravní podnik hospodařil
se ziskem přes 1,9 miliardy
Loňský rok se pražskému dopravci účetně vyvedl.
Oproti předpokladům si polepšil o 335 milionů
korun. V minulém roce dostal na provoz 15,3 miliardy korun. Hlavní rozdíl je ve výši tržeb z jízdného, kde se podařilo oproti odhadům získat o
226 milionů více, a to i přesto, že roční kupon byl
zlevněn. Na provozních nákladech dopravce
ušetřil 387 milionů korun. Společnost pokračuje
v modernizaci vozového parku, zavádění elektrobusů do dopravy i v opravách tramvajových tratí.
Postupují také práce na stanicích metra. (jk)

INZERCE

Nová čočka vás zbaví brýlí na čtení
Trápí vás po čtyřicítce nechtěný módní doplněk – brýle na čtení? Unavuje vás neustálé nasazování obrouček a rádi byste si zase užívali života bez brýlí? Pak
pro vás máme dobrou zprávu: trifokální čočka vyřeší
vaše trápení s brýlemi.
Takzvaná vetchozrakost
(neboli presbyopie) znamená
neschopnost oční čočky zostřit
na blízkou vzdálenost. Dokonce
se nejedná o oční vadu v pravém
slova smyslu, neboť špatné vidění na normální čtecí vzdálenost
je způsobeno stárnutím, kdy se
pružnost oční čočky postupně
snižuje. Vetchozrakost se objevuje kolem 40. až 45. roku věku
a vrcholí zhruba ve věku 65 let,
kdy se stabilizuje a dále se nezhoršuje. Jednoduchým řešením
vetchozrakosti je bezbolestná
oční operace.
„Během zákroku zvaného PRELEX vyměníme původní lidskou
oční čočku za čočku umělou, trifo-

kální. Při operaci tak odstraníme
jakýkoli počet dioptrií a zbavíme
pacienta závislosti na brýlích
na čtení, na počítač i do dálky,“
vysvětluje zákrok MUDr. Lubomír Továrek, mikrochirurg Oční
kliniky DuoVize.
Přesnost zajistí laser LenSx
Zákrok PRELEX je dokonce
možné provést zcela bez použití
skalpelu. Pokud zvolíte laserem
asistovaný zákrok, veškeré řezy
provede místo skalpelu precizní
laserový paprsek. „Laser LenSx
je podle výzkumů až desetkrát
přesnější než člověk a přizpůsobí
se na míru každému oku,“ vyjmenovává výhody primářka Oční

kliniky DuoVize, MUDr. Lucie
Valešová.
Jak takový zákrok probíhá?
První část operace, tedy mikrořezy v rohovce a otevření pouzdra
oční čočky, vykoná laser LenSx.
Následně si pacienta přebírá oční
mikrochirurg, odstraní přirozenou oční čočku a místo ní implantuje umělou trifokální čočku.
„Laser LenSx se používá také
u komplikovaných stavů očí nebo
u pacientů s vysokými nároky,“
doplňuje primářka Valešová.
Do očí patří pouze kvalita
Pro dobrý výsledek operace je
důležitá i kvalita implantované
nitrooční čočky. „V DuoVizi používáme pouze kvalitní nitrooční
čočky. Nejčastěji implantujeme
trifokální nitrooční čočky renomovaných výrobců Alcon nebo
Zeiss,“ říká primářka Oční kliniky
DuoVize MUDr. Lucie Valešová.

Spokojenost a život bez brýlí
potvrzují i pacienti: „Po PRELEXu mám zcela nový život
bez omezení a už neztrácím čas
neustálým nehledáním brýlí,“
uvedla pacientka DuoVize Hana
Nováková.

Oční klinika DuoVize
Sokolská 35, 120 00 Praha 2
Tel.: 223 009 068, 777 643 020
e-mail: info@duovize.cz
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otivy probouzejícího se jara ozdobí kromě Staroměstského náměstí i další dvě tržiště, a to
na Václavském a na náměstí
Republiky. Na všech těchto
místech se budou od soboty
konat velikonoční trhy.
Dominantou Staroměstského náměstí se stane vysoká nazdobená bříza s obřím věncem opentleným
barevnými stuhami. Pod
stromem vznikne dětská
jarní zahrádka. „Hosty trhů
čekají praktické novinky,
jako jsou dřevěné bistro
stolky s večerním osvětlením, aby si mohli lépe vychutnat občerstvení. Celé
trhy budou navíc večer
plošně nasvícené,“ prozradil
Libor Votruba, předseda
představenstva společnosti

Více zpráv na prazsky.denik.cz
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