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Do you wanna
taste bublanina?
Hledá se pravý
český zážitek
Dvě podnikavé kamarádky založily nový cestovatelský portál
Guidilo. Díky němu mohou Pražané představit své město i českou
kulturu obecně prostřednictvím jedinečných zážitků, které pro
cizince sami vymyslí. Turista si pak vybere podle svého gusta.
PRAHA Opékat buřty na zahradě,
chodit po provaze v některém
z pražských parků, ochutnat chlebíček z lahůdkářství u Paukerta
nebo si zkusit zatančit hula hop na
Kampě. I za takovými zážitky teď
mohou turisté jezdit do Prahy.
Díky novému projektu Guidilo
mají Pražané možnost nabízet cestovatelům z celého světa jedinečné a typicky české zážitky ze svého
každodenního života. Turisté tak
zjistí, jak se Češi ve své metropoli
baví, a objeví místa, kam se běžně
jen tak nedostanou.

„Mám příbuzné po celém světě a
kamarádka Eva zase žila skoro
v celé Evropě. Často jsme tak radily známým z ciziny, kde se v Praze
ubytovat, najíst, co dělat. Nakonec
stejně vždycky přespali v našem
obýváku, nejlíp jim chutnalo u nás
v kuchyni a po nejlepších barech
jsme je provedly samy,“ vypráví zakladatelka nového cestovatelského projektu Tereza Vítková.
„Nikdo totiž nechce být typický

Nastane týden
hvězd. Přinese
čtyři koncerty
za sebou

Ve středu Do Prahy přijedou
„Kluci z obchodu s domácími
Foto: MAFRA
mazlíčky“.

» Pokračování ze str. B1

Až do obýváku Film režiséra Davida Ondříčka Samotáři to předpověděl. I když v trochu

bizarnější formě. Projekt Guidilo chce ukázat návštěvníkům Prahy, jak se baví místní. Ti je
mohou vzít k sobě domů, vymýšlet pro ně netradiční zážitky a ukázat jim místa, kam se
Foto: Lucky Man Films
obyčejný turista nedostane.
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Cestovatelský web
Guidilo

Příbuzní z ciziny stejně nejraději
přespávali u nás na gauči

Zakladatelky S nápadem

přišly Eva Belokostolská (vlevo)
a Tereza Vítková.

■

Zážitky mohou Pražané nabízet
na www.guidilo.com. Stačí
vyplnit svůj profil, vymyslet
autentický zážitek a stanovit jeho
cenu.

■

Délka zážitku není
stanovena.Tým Guidilo nabídku
posoudí a následně zveřejní.

■

Pak už si zážitek na webu vybere
turista, rezervuje si jej a zaplatí.

■

Název Guidilo vznikl z jazyka
esperanto, ze slova „gvidilo“, což
v překladu znamená „průvodce“.

Foto: Jitka Pekárková

turista s mapou v ruce, ale chce poznat dané místo s někým, kdo se tu
vyzná. Tak jsme se to rozhodly rozjet ve velkém,“ popisuje vznik nápadu Vítková, která několik let pracovala v cestovním ruchu.

Se svou dlouholetou kamarádkou Evou Belokostolskou se s projektem Guidilo inspirovaly v Americe a v Asii, kde podobná služba již
existuje. Nyní vytvářejí komunitu
pražských „průvodců“, kteří se o

zážitky cizinců postarají. „Sami si
vymyslí, co chtějí nabízet, jak dlouho to má trvat a kolik peněz za to
chtějí. My se s nimi sejdeme a následně zážitek vyvěsíme na náš
web www.guidilo.com. Tam už si
jej může najít konkrétní zahraniční zájemce,“ popisuje základní
princip Vítková. Zatím s kolegyní
sbírají co nejvíce zážitkových možností, od příštího týdne pak budou
k dispozici cizincům. Pro začátek
se budou soustředit zejména na
anglicky a německy mluvící trh.
Zatím se ve vznikajícím výběru
objevuje hned několik takzvaných
food tours, tedy ochutnávacích výletů městem.
„Během tříkilometrové procházky se mnou cizinci ochutnají dobroty jako chlebíček od Paukerta,
škvarky nebo větrníky,“ říká jedna
z „průvodkyň“ Lucie Appeltauerová.
Jiní inzerují, že turistům upečou
bublaninu nebo uvaří domácí svíčkovou po návštěvě farmářských
trhů. A nebo je vezmou na výlet po
žižkovských barech či nejlepších
místech na focení metropole.

„Je to příjemná cesta, jak se setkat v Česku s cizinci, rád jim ukazuji, co tu máme. Na Guidilo nabízím možnost stát se Čechem na jeden den. Oni mi řeknou, co mají
rádi, a já jim vymyslím zážitek na
míru. Můžu je vzít na lezení, na pedalboardy na Vltavu, k babičce
nebo mi můžou pomáhat na zahradě,“ popisuje další „průvodce“ Michal Šíma.

Přece nejsme jen ti s ponožkami
v sandálech a kyselým obličejem
Zážitek může poskytnout prakticky kdokoli. Stačí mít zajímavý nápad a ovládat nějaký cizí jazyk. A
určit si adekvátní cenu. Spolupráce pak probíhá na základě živnostenského oprávnění. Ze začátku je
však možné využít i formu příležitostného příjmu.
„Chceme cizincům dokázat, že
Češi nejsou jenom ponožky v sandálech, kyselé obličeje a špatná angličtina. Uvidí, že jsou milí, a mohou si to tady s nimi užít,“ shrnuje
Vítková. Podle ní by se po Praze
mohl projekt postupně rozšířit do
celého Česka.
Radka Římanová

Festival Prague Pride zájemce zdarma testuje na HIV
PRAHA V prvním půlroce letošního
roku lékaři v Česku zaznamenali rekordní počet nově nakažených virem HIV. Přibylo jich 129, což je
nejvíce za pololetí od roku 1985.
AIDS propuklo u deseti pacientů
a sedm lidí zemřelo.
V Praze letos do konce června
přibylo 66 nakažených. Loni se přitom objevilo 96 HIV pozitivních,
v Praze to bylo 53 osob.
Zareaguje na to i festival Prague
Pride svým programem. Festival
gayů, leseb, bisexuálů a transgender osob nabídne testování HIV pozitivity zdarma.
Statistky Státního zdravotního
ústavu uvádějí, že za samotný letošní červen se nakazilo osmnáct
lidí, dvanáct při homosexuálním
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Nebezpečí AIDS roste
Za první půlrok letošního roku se
v ČR zjistilo 129 nových případů
HIV. To je nárůst o 34 procent
proti loňsku a nejvyšší počet od
začátku měření v roce 1985.
■ Z celé republiky je nejvíce
případů hlášeno z Prahy. Z
celkového počtu 2 251 jich na
hlavní město připadá 1 100.
■ Ze všech 2 251 HIV pozitivních se
jich 1 412 nakazilo
homosexuálním nebo
bisexuálním přenosem.
■

Prague Pride Duhový festival začne v pondělí.
nebo bisexuálním styku. „Číslo je
dáno tím, že anální sex je nevíce
traumatizující. Dochází při něm
nejvíce k trhlinkám kůže, kudy virus do těla snadno pronikne,“ vysvětluje dermatovenerologická lékařka.

Foto: archiv MAFRA

Návštěvníci Prague Pride se mohou nechat otestovat nejen zdarma, ale i anonymně. „Testování
bude probíhat v pondělí 11. a ve
středu 13. 8. v Domě světla v Karlíně. Ve čtvrtek a pátek bude mobilní laboratoř zapůjčená Rozkoší

Výběh po hroších obydlel nový pár

Zdroj: Národní referenční laboratoř pro
HIV/AIDS (Státní zdravotní ústav)

bez rizika přímo ve festivalové vesnici v Containallu. V sobotu bude
mobilní laboratoř na Letné jako
součást JarmarQu,“ informuje PR
manažerka Bohdana Rambousková. Výsledky se lidé dozvědí každé
následující pondělí od 16 do 19 hodin při osobním pohovoru v Domě
světla.
Slogan letošního ročníku „povstaň proti homofobii“ bojuje proti homofobním zákonům a náladám na východě Evropy.
V pondělí v 18 hodin festival odstartuje koncert lesbické kapely
Betty. V devět večer se do duhových barev rozsvítí gloriet americké ambasády na Malé Straně.
Mikuláš Myslbek
s využitím agentury ČTK

INZERCE

Z Varšavy a z Madridu získala trojská zoo dva mravenečníky. Budou z nich partneři
TROJA K chovu velice bizarního
zvířete se po dvanácti letech vrátila pražská zoo. Mravenečníci velcí
jsou jedni z nejunikátnějších savců naší planety: jsou bezzubí, zato
jejich úzká hlava s malinkýma ušima i očima a trubkovitě protáhlými čelistmi skrývá až 60 centimetrů dlouhý jazyk.
Chovatelům se v červnu podařilo získat chovný pár, oběma zvířatům je rok a půl. A ačkoliv samci
mravenečníků bývají o něco větší
než samice, u pražského páru je to
přesně naopak. Samice Elly, která
přicestovala z Varšavy, je pořádný
kus, zatímco Hannibal, kterého
pražská zoo získala z Madridu, je
zatím mnohem drobnější. Důvodem je rozdílné složení i množství
potravy, které jim v jejich domovských zoo chovatelé dopřávali.
Do venkovního výběhu přebudovaného po hroších, kteří dostali
nový pavilon, se tito bizarní savci
s úzkou protáhlou hlavou mohli

Opatrně Samice Ella opatrně
vychází ze svého domečku do
výběhu.
Foto: Zoo Praha
poprvé vydat na průzkum ve čtvrtek, ovšem každý ze svého domečku a odděleni plotem. Zatím se neznají, musí se opatrně seznámit.
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To ale není jediný důvod, proč je
expozice řešená tak, aby se obě zvířata dala oddělit. „Mravenečníci se
dají chovat pohromadě, pouze dokud nemají mláďata. Těsně před
porodem a čtyři pět měsíců po
něm musí být samec oddělený,
aby neublížil mláděti,“ vysvětluje
Vít Lukáš, kurátor Zoo Praha.
Mravenečníci velcí jsou zvláštní
už od pohledu – třeba ten více než
půlmetrový jazyk. Je vybaven štětinami a lepkavými slinami, což jim
umožňuje efektivní sběr hmyzu.
„Prostě se jim na jazyk nalepí. Aby
se mohli živit mravenci a termity,
mají k tomu speciálně adaptované
také žvýkací a zažívací struktury,
chování, lokomoci a metabolický
výdej, který je mnohem nižší než u
většiny ostatních savců,“ vysvětluMartina Čermáková
je Lukáš.

praha.idnes.cz
Video a fotoreportáž z výběhu mravenečníků najdete na praha.idnes.cz.
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Pet Shop Boys jsou hodně produktivní, desku Electric vydali jen rok
po povedeném albu Elysium a ukazují na ní, že hudebně neustrnuli v
dobách svých hitů jako It’s a Sin
nebo Go West. V roce 2009 získali
štempl od Brit Awards v podobě
ceny za výjimečný hudební přínos.

Blink-182

Tuzemští fanoušci dnes už legendárních pop-punkerů měli v minulosti opravdovou smůlu. Kapela u
nás plánovala hrát už dvakrát na
Prague City Festivalu – napoprvé
zrušila vystoupení sama, napodruhé hudební přehlídka zkrachovala. Tentokrát koncert zaštítili pořadatelé Rock for People a skupina
dorazí přehrát průřez největšími
hity svojí kariéry, mezi něž patří
písničky jako All The Small Things,
What's My Age Again?, I Miss You
nebo Dammit. Novou desku
Blink-182 slibovali původně už na
toto léto, ale přípravy se prodloužily kvůli bočním projektům jednotlivých členů.
Honza Vedral
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