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Není dodávka jako dodávka. Někomu může
zachránit také život
Marek Peška Metro.cz

20. listopadu 2012 7:00

Pražské ulice brázdí různá vozidla. Některá z nich poskytují své služby přímo na ulici.

Nejčtenější
Prezidentské volby terčem
vtipálků. Z kandidátů si dělají
blázny
Tramvají až do Odoleny
Vody? Možná dřív než na
Pankrác
Kde se vzala jména jídel?
Rusové své vejce neznají.
Španělé zase ptáčka
Dopravní podnik mění
sedačky v tramvajích za
dřevěné

Metro hlídač
Máte pro nás zajímavý tip nebo Vás něco
trápí a my Vám můžeme pomoci?

Další 1 fotografie v galerii
O mexické specialitky přimo z ulice je zájem.

Na několika místech v Praze, třeba Na Knížecí,
můžete vidět bílou dodávku. Ta slouží lidem bez
domova a provozuje ji občanské sdružení Naděje.
Nabízejí jim tu čaj a ošetření. "Někdy pomoc
pracovníků mobilní sociální služby může zachránit
život," říká ředitelka pražské pobočky Petra
Lakatošová.
Zato zcela jinou službu nabízí oranžová dodávka,
ze které voní mexické specialitky. Jedná se o
první pojízdnou restauraci v Praze. Provozuje ji
Pavel Cón, který má s tímto oborem bohaté
zkušenosti, vlastní totiž také kamennou restauraci.
Pro deník Metro se o svém autě Food Spot
rozpovídal.
Jak vás napadlo tuto službu spustit?
S tímto nápadem přišel můj kamarád Pavel
Jíhlavec, který okoukal fenomén Food Truck v

Oranžová má
výbornou
kuchyni
Nemáte čas na oběd?
Vyřeší to pojízdná
restaurace Food Spot s
mexickým jídlem.
Dát si tu můžete burrito,
hamburger, kovbojskou
polévku, kuřecí basketky
na víně s mátou nebo
nachos.
Ceny: burritos stojí 85
Kč, burger je za 99 Kč a
denní specialita za 125
Kč.
Oranžové "restaurace,
které jedou", můžete
najít na různých místech
v Praze (Smíchov,
Brumlovka, Karlínské
náměstí a dalších
místech v Praze).
Rozpis a více informací

Americe a společně se snažíme tuto formu
prodeje jídla na ulici dopřát i našim českým
zákazníkům.
Myslíte, že taková služba má budoucnost?
Na tuto otázku je samozřejmě po tak krátké době
našeho snažení velice těžko odpovědět, ale
pokud bychom tomu nevěřili, tak bychom do

můžete najít především
na sociálních sítích,
především na Facebooku
nebo Twitteru.
Pojízdná restaurace
Food Spot by mohla
zajíždět večer v úterý
nebo ve středu také k
pražským
vysokoškolským kolejím.

tohoto projektu vůbec nešli.
Bylo složité vás projekt zrealizovat? Třeba s ohledem na hygienu, různá
povolení a podobně?
Vůbec ne. Jako každá nová věc na našem trhu má svoje potíže s legislativou,
ale podařilo se nám tyto věci vyřešit a doufáme, že naše zkušenosti budeme
moct předat dalším zájemcům o podobný projekt. Tím chci navázat na
myšlenku, že se do budoucna nebráníme žádné spolupráci s jakýmkoliv
zájemcem o provozování stejné činnosti.

Mobilní sociální služby využívá i dost lidí bez domova. V několika případech zachránily i život.

Bílá dodávka dává naději
Lidem bez domova je k dispozici „bílá“ dodávka, která brázdí ulice jednotlivých
městských částí.
Bílé auto přijíždí pravidelně na několik stanovišť v Praze 1, 2, 4 a 5.
Má být k dispozici především bezdomovcům.
Nabízí základní materiální pomoc - zdravotní ošetření a sociální poradenství.
Služba vytváří podmínky pro nastartování řešení jejich situace.
Terénní pracovníci také poskytují zdravotnickou osvětu a v zimních měsících
seznamují lidi, kteří přečkávají mrazy v různých úkrytech, s požární prevencí.
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Kam dál?
máte tip?

Vstup do diskuse, zpět na hlavní stranu: METRO.cz

Diskuse
Není dodávka jako dodávka. Někomu může zachránit také život
Žádné příspěvky

