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Nedávné povodně, které postihly mnoho oblastí
České republiky, si vyžádaly škody nejen na majetku,
ale citelně ovlivnily život nás všech. K záplavami
nejvíce postiženým místům v Praze patří Karlín. Tato
čtvrť na pravém břehu Vltavy dnes jakoby osiřela
tepem lidí vytvářejících její příznačný kolorit.
Otlučené omítky obnažily domy do úrovně dosahující
vody. Stále ještě dosti vyhaslý rytmus této čtvrti
nejvíce rozptyluje usilovná mravenčí činnost rekon−
strukčních a stavebních prací. Přesto se život do
Karlína pomalu vrací. Večer se v domech rozsvěcuje
stále více oken. Na chodbách škol je slyšet štěbetání
žáků. Také mnozí podnikatelé vzali svou situaci reál−
ně a našli řešení, jak v Karlíně zůstat.

Sociální pomoc   
Povodeň ale především přinesla zkázu, která změnila

osudy mnoha lidí, kteří jsou stále ještě odkázáni na
pomocnou ruku ostatních. K takovým patří i manželé
Ptáčníkovi. Voda v bytě, kde bydleli třicet let, vystoupi−
la do výšky skoro jednoho a půl metru. Zachránili ledni−
ci, dvě malé skříně a pár knížek z horního patra kni−
hovny. Oba jsou invalidní důchodci, závislí na pra−
videlných lékařských prohlídkách. Proto opustili stří−
davé ubytování u sester manželky a vrátili se zpátky do
Karlína. Ale vrátit se vlastně nebylo kam. Obrátili se tedy
na sociální odbor Městské části Prahy 8. „Nemáme velké
zkušenosti s úřady. Ale takovou vstřícnost jsme opravdu

nečekali. Vedoucí odboru nám doslova během patnácti
minut vytelefonovala náhradní ubytování v domě s pe−
čovatelskou službou, kde nás opravdu báječně přijali.“

O konkrétní pomoci nám poskytla informace vedoucí
sociálního odboru pí. Jana Janků.

Od října minulého roku se na nás začali obracet lidé,
kteří do té doby bydleli u svých příbuzných, nebo na
chatách a chalupách mimo Prahu, a o pomoc do té doby
ještě nepožádali. Protože víme, že lidé mnohdy ani
nevědí, kam se mají o pomoc obrátit, zahájili jsme sami
vyhledávací činnost. Naše pracovnice podrobně prošly
kartotéky, aby zjistily, komu je ještě třeba povodňové
sociální dávky vyplatit. Z důvodů povodní tak bylo
podáno a vyřízeno cca 3 tisíce žádostí o sociální dávky,
dosud bylo řádně vyplaceno 31 milionů korun.

Samozřejmě se na nás obracejí lidé z vyplavených částí
se žádostí o zprostředkování náhradního ubytování.
Přidělování náhradního bytu patří do kompetence
majetkového odboru, se kterým máme velmi dobrou
spolupráci. Všem občanům, kteří po nás žádali náhradní

ubytování, jsme se snažili vyhovět podle dostupných
možností. Těm, kteří zde nebyli vázáni zaměstnáním,
jsme nabízeli ubytování i mimo Prahu. Pro matky
samoživitelky jsme hledali azylové domy, starší občany
jsme umístili v penzionech, domovech důchodců,
domech s pečovatelskou službou a v léčebnách pro
dlouhodobě nemocné. Při vyhledávání náhradního uby−
tování jsme spolupracovali i s nestátními organizacemi.
V současné době  nejvíce spolupracujeme s Arcidiecézní
charitou Praha a s nadací Člověk v tísni.

Ubytování nám nabízeli i občané z jiných částí Prahy.
Někteří měli takové požadavky, které jsme ze sociálního
hlediska nemohli splnit. Někteří od nás požadovali
záruky za vícečlenné rodiny, jiní nechtěli ubytovat
domácí zvířata atp. Našli se i muži nebo ženy, kteří
prostřednictvím našeho úřadu hledali své protějšky.
Takže jsme chvílemi měli dojem, že fungujeme jako
sňatková kancelář.

Náš sociální odbor zprostředkovává pomoc i rodinám,
kde došlo k narušení mezilidských vztahů v důsledku
povodní. S případy takových rodin pak pracují naši
sociální pracovníci, kurátoři a psycholožka. Pokud
občan potřebuje jiný druh pomoci, než jsme schopni
poskytnout, dostane od nás informaci, eventuálně
zprostředkujeme kontakt na příslušnou organizaci.
Rodinám, kde se vyskytly problémy s výchovou dětí,
doporučujeme se spojit s oddělením péče o rodinu 
s dětmi. Občanům, kteří z důvodů povodní přišli i o za−

městnání a mají existenční prob−
lémy, radíme, aby se nejprve přihlá−
sili na pracovním úřadě a měli tak
kryté sociální a zdravotní pojištění,
a v případě splnění podmínek jim
bude vyplácena podpora v neza−
městnanosti. Dále můžeme zajistit
příspěvek sociálně potřebným
občanům na zvýšené náklady spo−
jené s povodní, tzn. náklady na
provoz elektřiny a plynu v bytech,
které se vysouší. I zdravotně
postiženým občanům můžeme při−
spět na kompenzační pomůcky, na
auta, pokud  jim byl příspěvek
přiznán a vlivem povodní o něj
přišli. Když se na nás občan obrátí 
s problémem, týkajícím se sociální
oblasti, jsme připraveni poskytnout
mu (pokud to umožňují platné

zákony) co nejdříve určitou formu pomoci. V případě, že
se nebude jednat o sociální problematiku, budeme se
snažit i nadále  občanům podat informaci, kam se mají se
svým problémem obrátit.

Obnova Karlína
Území Karlína bylo vždy v záplavové oblasti, a voda

se zde rozlévala téměř s roční pravidelností. Nejstarší
stavby byly zakládány s ohledem na velkou vodu bez
podsklepení. Horší situace nastala ve dvacátém století,
kdy s regulací Vltavy vymizely obavy ze záplav, a na
stavbu objektů byly používány nekvalitní materiály. To
je dluh, který dnes splácíme. Když se však rozhlédneme
po světě, zjistíme, že v některých zemích s velkou vodou
prostě počítají. Cesta "domluvy" s vodou je tedy schůd−
ná, budou−li ohrožené prostory využity třeba jako garáže,
občerstvení apod. Posunutím technického zařízení,
hlavních uzávěrů vody a plynu nad úroveň povodňové
hladiny, se zmenší rozsah postižení a minimalizují rizika.
Toto jsou problémy, které také v současnosti řeší
Městská část Praha 8.

O tom, jak se podílí odbor pro obnovu Karlína 
a Libně na znovuuvedení karlínské čtvrti do života
nás informoval jeho vedoucí  Ing. Filip Koucký.

Bezprostředně po povodních byly vypracovány sta−
tické posudky pro jednotlivé objekty, abychom zjistili 
v jakém jsou stavu. Staticky narušené objekty byly
zajištěny tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost obyvatel.
Monitoring domů provádíme stále s ohledem na často se
měnící počasí a stav objektů. Vypracováváme podklady
pro výběrová řízení, kde budou určeny podmínky  pro
postup  při opravách domů vzhledem k rozsahu jejich
postižení.

První etapa oprav městských objektů se blíží ke svému
závěru.V této etapě byly domy nejdříve vyklizeny, byly
odstraněny vnitřní a vnější omítky do výše zaplavení
plus půl metru a také zvodnělé násypy z kleneb včetně
znehodnocených vrstev podlah. Byly zprovozněny
rozvody vody a kanalizace (na kanalizaci se budou při
rekonstrukci přípojek osazovat zpětné klapky). Rozvody
elektrické energie byly přemístěny nad úroveň
povodňové hladiny, aby v případě dalších záplav mohl
být provoz v budově ve vyšších patrech zachován.
Budovy byly obloženy tepelně izolačními minerálními
rohožemi, které mají zabránit promrznutí a následnému
poškození obvodového zdiva, a v této chvíli stále inten−
zivně vysoušíme. 

V druhé etapě počítáme s celkovou rekonstrukcí méně
či více poškozených objektů. Statici v současné době
zpracovávají projekty zabezpečení statických poruch.
Zabezpečení poruch bude provedeno ještě před úprava−
mi povrchů, tzn. nových omítek a podlah.

V současnosti máme evidováno 36 neobyvatelných
domů. Je pravda, že v některých soukromých domech,
přestože jsou neobyvatelné, lidé bydlí. To je ovšem na
jejich riziko. V městských objektech v současnosti ne−
bydlí nikdo.

Trochu se obáváme jarního období. V tuto chvíli jsou
objekty zabezpečeny, a současné změny teplot nijak
výrazně poruchy v objektech neovlivnily. Až poklesne
hladina Vltavy, která je stále o dva a půl metru nad nor−
málem, lze ještě určité změny očekávat.

Problémů s oblastmi postiženými povodní je víc než
dost. Ničivá voda přinesla zkázu, změnila lidi i jejich
osudy. Prioritní snahou zástupců Městské části Praha 8
je poskytnutí pomoci a podpory jak obyvatelům, kteří
přišli o své domovy, tak i podnikatelům, jejichž provo−
zovny byly zaplaveny. Tato katastrofa byla a je
obrovským zásahem do života všech. Zájmem MČ je
udělat vše pro to, aby postižené části Prahy 8 byly ještě
krásnější a živější než před povodní.

Věra Vampolová, Hana Růžičková

POZV¡NKA

Starosta MÏstskÈ Ë·sti Praha 8
Josef Nosek

srdeËnÏ zve obËany na 
3. ve¯ejnÈ zased·nÌ Zastupitelstva M» Praha 8, 

kterÈ se kon· 

ve st¯edu 26. 2. 2003 od 14 hodin
ve velkÈm s·le "BÌlÈho domu"
v Praze 8 - Libni, U Meteoru 6.

Vážení spoluobčané,
je to měsíc, co jsme vstoupili do

nového roku. Mnozí plní očekávání 
a předsevzetí, plní nadějí, že právě
tento rok bude konečně tím rokem
nejlepším. Já patřím k těm stří−
zlivějším. Dobře si uvědomuji, že každý
rok něco přinese a něco odnese.
Každou minutou něco dostáváme 
a něco ztrácíme. Věřím, že díky dobré
vůli můžeme leccos obrátit k lepšímu.

Minulý rok byl pro naši městskou
část takovou velkou zkouškou vůle.
Katastrofální povodně připravily mno−
hé občany o domov i majetek, a oni se
tak ocitli doslova v havarijním stavu.
Doposud se všichni potýkáme s ná−
sledky, které povodně způsobily.
Spousta lidí se ještě nemůže vrátit do
svých domů, někteří přišli o práci 
a zhoršily se i jejich vztahy v rodinách.
Už dnes je jasné, že řešení povodňo−
vých následků je proces dlouhodobý.

Radnice se od počátku snažila 
a snaží dostupnými prostředky zmírnit
utrpení lidem postiženým povodněmi.
Náš sociální odbor pracuje naplno.
Nabízí konkrétní pomoc, nebo alespoň
dobrou radu, či informaci. Z důvodů
povodní jsme vyřídili přes 3 tisíce
žádostí o sociální dávky a vyplatili 31
milionů korun. Ve spolupráci s různý−
mi organizacemi se nám podařilo najít
náhradní bydlení lidem, kteří se ocitli
bez přístřeší. Většina takto postižených
obyvatel byla umístěna v azylových
domech, penzionech, ti starší pak 
v domovech důchodců nebo v domech
s pečovatelskou službou.

Prostřednictvím našeho majetko−
vého odboru se snažíme řešit vzniklou
situaci kolem přidělování náhradních
bytů. Dokončujeme první etapu oprav
zaplavených objektů, a jak jen to bude
možné, zahájíme jejich celkovou re−
konstrukci. 

Velmi nepříjemnou událostí na
přelomu roku byl požár v Cafourkově
ulici v Bohnicích, který poukázal na
určité legislativní nedostatky. Přes
všechny vzniklé obtíže se za pomoci
radnice život v domě začíná vracet do
svého normálního rytmu.

K pozitivním aspektům tohoto
období patří započatá výstavba ošetřo−
vatelského domu v Benákově ulici,
který je budován z objektu bývalých
jeslí. Pro zlepšení bezpečnosti v obci
byly přiděleny Městské policii mobilní
telefony, kterými občané budou moci
kontaktovat přímo jednotlivé po−
chůzkáře. 

Máme za sebou první měsíc roku.
Doufám, že další měsíce nám přinesou
více pozitivních událostí, než tomu
bylo doposud. Děkuji všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem starají o navrá−
cení života do zaplavených čtvrtí. 
I když se někdy může zdát, že naší pri−
oritou je obnova Karlína, chtěl bych
vás ujistit, že se stejnou měrou snažíme
obnovit všechny zaplavené čtvrtě
Prahy 8. Věřte mi, že mám vždy 
o trochu veselejší pocit, když vidím
rozsvícená okna donedávna potem−
nělých bytů, nebo znovuotevřené
provozovny, kterými opět ožívají vodou
ochromené oblasti. 

Váš starosta Josef Nosek

KarlÌn postupnÏ oûÌv·

POZV¡NKA

Dne 7. března 2003 se bude konat 
ve velkém sále Kulturního domu Ládví

PLES MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8
pod záštitou starosty Josefa Noska

Začátek plesu je v 19.00 hodin.

Vstupné je 50,− Kč
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ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 

V ÚNORU 2003

4. 2. ÚTERÝ
Pobřežní − Thámova • Nekvasilova
(parkoviště za TJ) • Pod Labuťkou −
Prosecká • Gabčíkova (za ul. Kubi−
šova)

5. 2. STŘEDA
Davídkova (u ul. Tanvaldská −
parkoviště) • Janečkova • Burešova •
Služská − Přemyšlenská • Davídkova
(parkoviště severně od garáží Stavegu)
• Křivenická (u konečné BUS 152,
181)

6. 2. ČTVRTEK
Trojská − Nad Trójou • Libišská
(parkoviště) • Zhořelecká (parkoviště) •
K Mlýnu − Drahaňská, event. Na
Zámkách • Pod Vodárenskou věží −
Nad Mazankou

11. 2. ÚTERÝ
Jirsíkova − Malého • Petra Slezáka −
Urxova • Kandertova (proti ul. Lindne−
rova) • Ke Stírce − Na Stírce

12. 2. STŘEDA
Třebenická • Modřínová • Kurkova •
Vršní (u Líbeznické) • V Zahradách −
Na Sypkém • Lodžská − Zhořelecká
(parkoviště)

13. 2. ČTVRTEK
Na Dlážděnce − U Sloupu (parkoviště)
• Podhajská pole (parkoviště) • V No−
vých Bohnicích • Mlazická • Draho−
rádova

18. 2. ÚTERÝ
Kollárova (mezi ul. Křižíkova a Perne−
rova) • Pernerova − Sovova • Pivo−
varnická (proti ul. Na Hájku) •
Kubišova − U Vlachovky

19. 2. STŘEDA
Roudnická (za Bešťákovou) •
Kubíkova (u DD) • Šiškova • Na
Pěšinách − Pod Statky • Braunerova −
Konšelská • Pekařova

20. 2. ČTVRTEK
Písečná − K Sadu • Gdaňská •
Dolákova − Hackerova • Fořtova − Do
Údolí • Lindavská

25. 2. ÚTERÝ
Pobřežní − U Nádražní lávky • U Slun−
cové (parkoviště u vojenské správy) •
Na Vartě • Nad Rokoskou

26. 2. STŘEDA
U Slovanky − Dolejškova • Havrán−
kova − Šimůnkova • Pakoměřická −
Březiněveská • Uzavřená • Stejskalova
(štěrkové parkoviště u Rokytky) • Nad
Rokoskou (u školy)

27. 2. ČTVRTEK
Na Přesypu − Pod Přesypem •
Hnězdenská (parkoviště) • Mazurská
(u trafostanice) • Korycanská − K Ládví
• U Pekařky (sloup VO č. 8)

Kontejnery jsou na uvedená stano−
viště umísťovány již během dne, který
předchází dni uvedenému v harmo−
nogramu. K dispozici jsou tedy již od
rána po celý den, který je uveden 
v rozpisu. Odvezeny budou následu−
jící den po dni, který je v harmo−
nogramu uveden jako den přistavení.

Ozn·menÌ
Společnost NEXT spol. s r. o.,
výrobce zabezpečovacích zařízení se
sídlem v Pobřežní ulici č. 8, je vzhle−
dem k vytopení obchodních prostor
dočasně přestěhována na adresu:
Kovářská 12, Praha 9 − Vysočany.
Provozní doba: 7.00 − 19.00 hod., tel.:
224 816 458, nonstop infolinky: 777
335 878, 602 335 878.

PROSBA 
O SPOLUPR¡CI

V souvislosti s projektem umělec−
kého ztvárnění tramvaje "Karlín
žije dál", jenž bude mapovat boha−
tou historii Karlína, prosíme občany,
kteří vlastní dobové fotografie, kres−
by nebo jiný materiál, o jeho poskyt−
nutí k dokreslení historických sku−
tečností. Bližší informace na faře 
v Karlíně (Křižíkova 57) nebo na tel.:
224818814 a 602−588 407. 

Děkujeme.

Poruchy osvětlení
Nápravu při poruše veřejného osvětle−
ní ve vaší ulici i jinde můžete urych−
lit zavoláním přímo na nepřetrži−
tý dispečink firmy Eltodo Citelum,
která obhospodařuje veřejné osvětle−
ní, slavnostní osvětlení a elektrické
pouliční hodiny pro celé hlavní
město.
Na nonstop tel.: 244 470 800 nahlaste
co nejpřesněji místo poruchy (nejlépe
číslo lampy, které je na ní napsáno,
ulici, lokalitu). Poruchu lze ohlá−
sit i prostřednictvím elektronického 
formuláře na internetové adrese
www.eltodo.cz. Rozbité patice sloupů
a čouhající dráty mohou být velkým
nebezpečím pro Vaše děti či psy.

−el−

HISTORICK… VYCH¡ZKY
VlastivÏdnÈho krouûku osmÈho

praûskÈho obvodu pro d˘chodce
a milovnÌky pam·tek

1. ˙nora 2003
NadpozemskÈ jevy okolÌ
KapucÌnskÈho are·lu
Sraz ve 13.15 hod. na stanici 
el. drah na Poho¯elci.

15. ˙nora 2003
PuËka a Svatov·clavsk· l·znÏ
Sraz ve 13.45 hod. u Faustova domu 
na KarlovÏ n·mÏstÌ.

Na Palmovce, na rozhraní Prahy 8 a 9,
stojí ve stráni od roku 1932 velká
ocelová koule, které během let přezdí−
vali Pražáci všelijak, a která ve své
době představovala velmi progresivní
zařízení na uskladnění plynu pod
vysokým tlakem. Ano, jde o kulový
tlakový plynojem.

Plynojemy odjakživa sloužily přede−
vším k vyrovnávání rozdílů mezi
výrobou a spotřebou plynu v průběhu
dne, resp. týdne. V plynojemu se
uskladňovaly přebytky plynu vznika−
jícího v období sedlových odběrů, aby
pak mohly být využity ve špičkách, kdy
výrobní kapacita plynárny nestačila.
Vynález plynojemu se přičítá fran−
couzskému chemikovi Antoinu La−
voisierovi, který pro laboratorní účely
používal plynojem s vodní nádrží 
a plovoucím zvonem (mokrý plynojem).
Tento druh plynojemu se později stal
nejrozšířenějším, a ve třicátých letech 20.
století dosahoval v teleskopickém prove−
dení, kdy bylo použito až šestidílných
teleskopů, obrovských rozměrů, a bylo
možno v něm uskladnit několik set tisíc
krychlových metrů plynu. Uskladňování
takového množství plynu v těchto plyno−
jemech však nebylo nadále únosné 
s ohledem na problémy vznikající s potře−
bou velkého množství vody, s vysokým
měrným zatížením půdy a s velkou
spotřebou tepla k ochraně vodních
nádrží před zamrzáním. Proto již 
v roce 1915 postavila německá
firma MAN (Maschinenfabrik −
Augsburg − Nürnberg) první
bezvodý deskový plynojem (suchý
plynojem). Všechny tyto mokré 
a suché plynojemy však uskladňo−
valy plyn pod nízkým tlakem, který
se pohyboval v závislosti na obsahu
plynojemu v rozpětí 1 až 4 kPa.
Plynojemy byly tedy příliš veliké a
zabíraly hodně místa. V někte−
rých případech bylo proto výhodnější
uskladňovat plyn pod tlaky podstatně
vyššími. S touto myšlenkou přišel již 
v roce 1876 Francouz M. Servier, který

navrhoval stavbu plynojemů pro vysoké
tlaky. K technickému vyřešení a realizaci
těchto myšlenek však došlo až ve
dvacátých letech 20. století v Americe,
kdy Georges Horton od společnosti
Chicago Bridge and Iron Works navrhl 
a postavil první tlakový kulový plynojem
Hortonsphere. V Evropě bylo použito
poprvé tlakových plynojemů ve Švý−
carsku. První tlakový plynojem 
postavený v Chicagu v r. 1927 měl
průměr 17.5 m a byl na přetlak 0.422
MPa.

Libeňský tlakový plynojem byl
postaven pouhých pět let po prvním
tlakovém plynojemu na světě, a to 
v r. 1932. Jeho průměr je 20 m a pracoval
s provozním přetlakem 0.3 MPa. Vodní
obsah plynojemu je 4 188 m3 a užitečný
obsah 12 564 m3 plynu. Zhotoven je 
z plechů tlustých 14 mm ze Siemens −
Martinské plávkové oceli. Plechy jsou
spojovány několikařadým nýtováním na
dvojitých stykových deskách, hlavy nýtů
jsou zapuštěny. Celý plynojem stojí na
osmi dvoustěnných plechových nohách,
uložených v betonových základech. Jeho
celková hmotnost je 270 t.

K plnění plynojemu sloužil jedno−
stupňový pístový kompresor o výkonu 
2 000 m3/h nasátého plynu, poháněný
elektromotorem. Plynojem se plnil v noci

asi od 23.00 hodiny do 5.00 hodiny ranní.
Vyprazdňování plynojemu během dne 
i noci se dělo automaticky.

Plynojem postavilo Vítkovické horní 
a hutní těžařstvo, strojní zařízení dodala
Českomoravská Kolben − Daněk a. s. 
a stavební práce a základy provedl 
Ing. Dr. T. Keclík, civ. inženýr v Praze.

Plynojem v Libni byl postaven pro
posílení zásobování průmyslové oblasti
Libně a Vysočan plynem, protože dodáv−
ka potrubím ze vzdálené Michle byla ve
špičkových odběrech problematická pro
značné tlakové ztráty. V Praze byly v té
době dva plynovodní systémy. Rozvodné
potrubí vysokotlaké (podle tehdejšího
rozdělení tlaku) o přetlaku 7 až 15 kPa 
a potrubí nízkotlaké o přetlaku 0.75 kPa.
Libeň, Vysočany a okolí byly zásobovány
jen jedním vysokotlakým potrubím,
vedoucím z Michle přes Vršovice,
Vinohrady, Žižkov a Karlín k regulační
stanici na Balabence. Tlaková ztráta 
v této trase dosahovala až 6.5 kPa. Proto
byl tedy na Palmovce postaven první
tlakový plynojem v českých zemích.
Libeňský plynojem sloužil svému účelu
až do konce druhé světové války. V květ−
nu byly při revolučních bojích průstřely
poškozeny plynojemy v Michli a ve
Vysočanech a také tlakový kulový plyno−
jem v Libni. Zatímco ostatní plynojemy

byly ještě opraveny a nadále
provozovány až do postupné
likvidace v pozdějších letech,
libeňský plynojem byl natrvalo
vyřazen z provozu, a nikdy již
nesloužil svému původnímu
účelu. Jeho kapacita by stejně
byla z hlediska dnešních spotřeb
plynu zanedbatelná. Funkci ply−
nojemu nahradil rozšířený sys−
tém velkokapacitních plyno−
vodů. Tlakový plynojem tvoří
charakteristickou dominantu
Libně a je připomínkou slavné

éry pražského plynárenství. Doufejme, že
zůstane zachován pro další generace jako
technická památka.

Rudolf Novák. Zdroj: KN o Praze 8

Památky Prahy 8
LIBEŇSKÝ PLYNOJEM

Ne každý přechod do nového roku má
dynamiku a razanci ohně, i když je
pravidelně provázen tímto živlem ve
formě ohňostrojů, raket a dělbuchů.
Razantní, avšak velice nepříjemný
vstup do tohoto roku zažili obyvatelé
Cafourkovy ulice v Bohnicích, když  se
v podvečerních hodinách začal šířit
požár z bytu v šestém patře dvanácti −
podlažního domu a následně pronikat
stoupačkami do vyšších pater.

K rychlému šíření ohně podstatně při−
spěl fakt, že v bytě, v němž se vznítil požár,
měla jeho obyvatelka nashromážděno
veliké množství starého papíru a odpadků.
V bytě se nacházelo takové množství
odpadu, že jím byl byt zcela zarovnán.
Hasiči otevřeli byt sice ihned, ale kvůli
neskutečnému „skladišti“, které v bytě
bylo, se dostali pouze do vzdálenosti
jeden a půl metru. Proto se snažili 
o vniknutí do bytu přes balkon. Poté 
z plošiny rozbili okno a hasili byt oknem.
Mezitím se však oheň rozšířil stoupačka−
mi do jedenáctého patra. Hasiči si
zaslouží obdiv za to, v jakých pod−
mínkách zasahovali a riskovali tak své
životy. K rozšíření požáru došlo tím, že 

v poškozených bytech byly neuzavřené
větrací otvory na odsávání digestoře nebo
větrání spižírny. Ohnisko požáru bylo
přímo u vzduchotechnického potrubí 
a hasiči se k němu dostali až po dvou ho−
dinách. Po dobu zásahu nebylo možno byt
prohlédnout a zjistit tak příčinu a místo
vzniku požáru. Během dalšího šetření
bylo zjištěno, že se ohnisko požáru
nacházelo v kuchyni.

Oheň, který vypukl kolem osmé večer 
a až do ranních hodin nového roku byl
zdoláván hasičským sborem, připravil 
o život majitelku bytu a způsobil škodu
asi tři miliony korun. Další škody na
objektu a bytech má na svědomí voda při
likvidaci požáru. V průběhu zásahu došlo

k ošetření devíti zraněných osob, které se
nadýchaly zplodin hoření. Jedna osoba
byla převezena do nemocnice k ošetření.
Neprodleně poté zástupci Městské části
Praha 8 a pracovníci střediska správy
majetku Navatyp a. s., vytvořili krizové
centrum, které od 1. ledna 2003 pracova−
lo nepřetržitě až do 6. ledna 2003 s cílem
okamžitě informovat nájemníky, zajistit
náhradní ubytování a zlikvidovat škody
vzniklé následkem požáru, aby v co
nejkratší době mohli obyvatelé bytů zpět
do svých domovů. Bylo provedeno vykli−
zení veškerých vnitřních a venkovních
prostor a odvoz odpadu, oprava vodovod−
ní instalace, obnovení dodávky vody 
a elektrického proudu, revize elektroinsta−
lace, zprovoznění výtahu a společných
prostor. Na poškozené byty je zpracována
dokumentace pro rekonstrukci, o náhrad−
ní byt požádali dva nájemci, jimž MČ
Praha 8 vyhověla pronájmem náhradního
bytu. Díky rychlému zásahu a vstřícnosti
všech orgánů se někteří obyvatelé mohli
do svých bytů vrátit již 4. ledna.

Naše poděkování patří všem, kteří se
podíleli na likvidaci požáru a jeho následků.

−red−, Zdroj: HZS Praha

Ohniv˝ vstup do novÈho roku

Pokud kontejner není na svém místě −
doporučujeme:

1) Kontaktovat IPODEC ČM a. s., na
tel.: 286 583 455.

Je možné, že kontejner byl přeplněn 

a odvezen na skládku (pokud není
možná výměna kontejneru za prázdný
ihned na místě z důvodu nedostatku
prostoru) − prázdný kontejner bude vrá−
cen na místo přistavení později. 

Je také možné, že došlo k nepředví−

datelné události jako náledí, nesprávně 
zaparkovaná vozidla v místě pravidel−
ného přistavení (kontejner může stát 
o několik metrů dále) a další.

V případě nedostatečného objasnění
nepřítomnosti kontejneru a nevyře−
šení záležitosti:

2) Kontaktovat OŽP ÚMČ Praha 8
na tel.: 222 805 742, 744, 748.

Odbor životního prostředí prověří, zda
kontejner skutečně není na místě při−
stavení, zjistí důvody a zjedná nápravu,
případně ze zjištěných skutečností
vyvodí důsledky v rozsahu svých kom−
petencí. odbor životního prostředí

Co dělat, když velkoobjemový
kontejner není na určeném místě?

Nový znak a prapor MČ
Praha − Dolní Chabry
Slavnostní předání listu, jímž parla−
ment ČR schválil používání znaku 
a praporu Městské části Praha − Dolní
Chabry, se uskutečnilo na půdě parla−
mentu ve čtvrtek 9. ledna 2003.

Dokument, který přesně definuje
podobu znaku a vlajky této městské
části, převzal zástupce MČ Praha − Dolní
Chabry z rukou předsedy parlamentu
ČR pana Lubomíra Zaorálka. De−
finitivní podoba znaku a vlajky vychází
z historických kořenů obce Chabry,
které byly panstvím strahovských pre−
monstrátů. Spodní část znaku proto tvoří
stříbrná lilie a zlaté břevno na modrém
podkladě, horní část znázorňuje typický
symbol dnešních Chaber − románský
kostel Stětí sv. Jana Křtilele, jehož
atributy jsou otevřená kniha s beránkem
božím a biskupská mitra.

Spolu s MČ Praha − Dolní Chabry byly
předány definující listiny také jednomu
kraji, několika městským částem 
a desítkám obcí ČR. Za všechny zúčast−
něné poděkoval hejtman  Evžen Toše−
novský, který vyjádřil radost nad tím, že
takovýto akt znamená přihlášení se 
k identitě obce, a zároveň povede
občany k uvědomování si své vlastní
sounáležitosti s životem obce.

−red−

Nejdříve prosím překontrolujte, zda souhlasí den a místo přistavení. Pokud
ano, měl by kontejner být umístěn na své místo již během dne před „dnem
přistavení“ (den před datem v harmonogramu), po celý „den přistavení“ a
odvezen by měl být následující den po dni, který je uveden v harmonogramu,
pravidelně zveřejňovaném v Osmičce. Tedy celkem asi dva dny.

Kulturní středisko Městské části Praha 8

UZÁVĚRKA
FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE

„SOUČASNÁ KULTURA“
jako umění, jako potřeba, jako

životní styl …
vyhlášené v listopadu 2002, 

podpořené firmou AUTOAVANT
DRUŽSTVO

je již 15. února 2003.

Informace na tel.: 222 805 116, 
fax.: 222 805 117,

e−mail: karel.dvorak@p8.mepnet.cz
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Z důvodu postupu výstavby na vestibulech
stanice Kobylisy dojde 18. února 2003 ke změně
dopravního režimu na Kobyliském náměstí 
a přilehlých ulicích. Doprava na Kobyliském
náměstí bude převedena na dokončenou kon−
strukci vestibulu III. etapy ve východní části
náměstí. V této oblasti zůstane z původního
záboru jen malá část, která umožní vedení
dopravy ve třech pruzích z ulice Nad Šutkou
(dva ve směru z centra a jeden ve směru do cen−
tra).

Pro výstavbu IV. etapy vestibulu je pak nutno
uzavřít jihozápadní roh náměstí. V ulici Čimická
zůstanou pro provoz dva pruhy z centra a dva
pruhy do centra. Stejná situace bude i v ulici
Horňátecká. Ulice Uzavřená je již od 1. prosince
2002 podle platného DIO zaslepena a pro vozidla

přístupná jen z ulice Trojská. V této etapě vý−
stavby bude také prováděna konstrukce severní
části podchodu ulice Pod Sídlištěm ke
Katastrálnímu úřadu. Z tohoto důvodu budou
uzavřeny severní jízdní pruhy ulice Pod
Sídlištěm mezi ulicí Vršní a křižovatkou
Klapkova − Střelničná. Tato vozovka bude po
dokončení podchodu kompletně rekon−
struována. Při uzavření severních jízdních
pruhů pro tuto etapu bude doprava vedena po
nově provedených jižních jízdních pruzích
překlenujících jižní část podchodu. Pro každý
směr bude určen jeden pruh. V křižovatce
Vršní pak budou pruhy rozvedeny. Ve směru
na Kobyliské náměstí, na severní část
vozovky, ve směru opačném je doprava vede−
na v jižním pásu již od přejezdu za minimali−

zovaným záborem zůstávajícím ze III. etapy
západního vestibulu. Ulice Vršní bude zpřístupně−
na. Zábor pro výstavbu východního vestibulu
zůstává mimo zprovoznění jižního pásu ulice Pod
Sídlištěm nezměněn.

V prostoru před Katastrálním úřadem bude
proveden zábor k úpravě tohoto prostranství pro
budoucí autobusové zastávky a nové povrchy.
Přístup ke Katastrálnímu úřadu bude umožněn stá−
vajícím hlavním vstupem. Před převedením
dopravy bude upraveno dopravní značení a světel−
ná signalizace jak na Kobyliském náměstí, tak 
v křižovatce Klapkova − Střelničná.

Výše popsaná situace bude trvat do konce srpna
2003, kdy bude dokončena výstavba IV. etapy
západního vestibulu na Kobyliském náměstí.
Následně budou provedeny nové definitivní
povrchy komunikací celého náměstí.

Ing. Vladimír Keller

Aktuální dopravní situace na Kobyliském náměstí

Vážení občané, dovolujeme si Vám předložit
stručný výtah z novely zákona o obecní policii, jenž
podstatným způsobem mění vztah občanů a stráž−
níků MP. Novela nyní stanoví, že Městská policie je
orgánem obce. Spolu s návaznými ustanoveními
souběžné novely zákona o obcích a o hlavním městě
Praze je tak definováno její postavení uvnitř obce 
i navenek. Má ovšem i nadále povahu orgánu fa−
kultativního, který obec zřizuje a ruší obecně zá−
vaznou vyhláškou.

Městská policie především zabezpečuje místní
záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce.
Každý občan má právo obracet se na strážníky se žádostí
o pomoc s tím, že strážníci jsou povinní v rozsahu svých
úkolů požadovanou pomoc poskytnout. Při plnění svých
úkolů Městská policie spolupracuje s Policií ČR, při−
spívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží
nad dodržováním pravidel občanského soužití, přispívá
v rozsahu stanoveném tímto nebo jiným zákonem 
k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komu−
nikacích, odhaluje přestupky a jiné správní delikty 
a upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování
obecně závazných právních předpisů a činí opatření 
k nápravě.

Strážník MP je povinen při výkonu své pravomoci
prokázat svou příslušnost k Městské policii stejnokro−
jem s odznakem s identifikačním číslem. Strážník je

oprávněn požadovat potřebná vysvětlení od osoby, která
může přispět k objasnění skutečností, důležitých pro
odhalení přestupku a jeho pachatele nebo jiného
správního deliktu, jakož i ke zjištění skutečného stavu
věci, a v případě potřeby ji vyzvat, aby se ve stanovenou
dobu dostavila na určené místo k sepsání zápisu 
o podaném vysvětlení, nebo předložila potřebné dokla−
dy. Osoba je povinna výzvě vyhovět.

Toto krátké doplnění má zásadní význam. Zatímco
dosud jediným dokladem, který byl strážník oprávněn
na osobě vyžadovat, byl doklad totožnosti, nyní se no−
velou jeho oprávnění rozšiřuje na vyžadování všech
dokladů, potřebných k odhalení přestupku nebo jiného
správního deliktu, nebo ke zjištění skutečného stavu
věci. Může jít např. o doklady k záboru veřejného pros−
tranství, ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace,
doklad o zaplacení poplatku ze psa, ale i doklad
prokazující oprávněnost užívání motorového vozidla,
tedy řidičský průkaz, vznikne−li pochybnost o oprávnění
osoby k řízení motorových vozidel, nebo osvědčení 
o registraci vozidla (o technickém průkazu), vznikne−li
podezření, že vozidlo je odcizené.

Jestliže občan doklad na výzvu odepře předložit, má
neuposlechnutí výzvy strážníka stejné právní důsledky
jako nedůvodné odepření vysvětlení. Prokázáním
totožnosti se pro účely tohoto zákona rozumí zjištění
jména, příjmení, data narození a bydliště osoby. Důvod
ke zjišťování totožnosti určuje míru spolehlivosti, s níž
se zjištění provádí. Strážník je oprávněn vyzvat osobu,
vůči které provádí úkon k plnění úkolů Městské policie,
jde−li o osobu podezřelou ze spáchání trestného činu
nebo přestupku či jiného správního deliktu, jde−li 

o osobu, od níž bude třeba požadovat vysvětlení, jde−li 
o osobu, která odpovídá popisu osoby hledané policií, na
žádost jiné osoby, jestliže tato osoba má na zjištění
totožnosti právní zájem, jde−li o osobu, která oznamu−
je podezření za spáchání trestného činu, přestupku
nebo jiného správního deliktu. Osoba je vždy povinna
výzvě vyhovět. Strážník je oprávněn předvést na
policii osobu, která odmítla vyhovět výzvě strážníka 
k prokázání totožnosti nebo nemůže svou totožnost
prokázat. Strážník je také oprávněn předvést na policii
osobu, u které se při zjišťování její totožnosti prokáže,
že je osobou hledanou.

V blokovém řízení mohou strážníci projednávat přes−
tupky proti pořádku spáchané například neoprávněným
stáním vozidla na místní komunikaci nebo jejím úseku,
které lze podle nařízení obce použít ke stání jen za cenu
sjednanou v souladu s cenovými předpisy a při splnění
podmínek stanovených tímto nařízením, prodáním,
podáním nebo jiným umožněním požití alkoholického
nápoje osobě zjevně ovlivněné alkoholickým nápojem
nebo jinou návykovou látkou, nebo prodejem tabá−
kových výrobků osobě mladší 18 let, nedovoleným
stáním nebo zastavením vozidla na pozemní komu−
nikaci, vjezdem do míst, kde je to místní nebo pře−
chodnou úpravou provozu na pozemních komu−
nikacích zakázáno, porušením pravidel jízdy na zví−
řatech na pozemní komunikaci, vedení a hnaní zvířat
na pozemní komunikaci, pohybem chodce na pozemní
komunikaci odporujícím pravidlům provozu na
pozemních komunikacích, přestupky spáchané nedo−
voleným způsobem použití lyží, kolečkových bruslí 
a podobných prostředků na chodníku a přestupky

spáchané nedovoleným vedením jízdního kola nebo
jízdou na něm v rozporu s pravidly provozu na pozem−
ních komunikacích.

Dosavadní znění ustanovení o překážce v provozu na
pozemních komunikacích se doplňuje takto: „Je−li
překážkou provozu na pozemní komunikaci vozidlo,
rozhoduje o jeho odstranění policista nebo strážník,
vozidlo se odstraní na náklady jeho provozovatele.“
Strážníkům se tímto doplněním poskytuje oprávnění
rozhodovat o odstranění (odtahu) vozidla ve stejném
rozsahu, v jakém toto oprávnění dosud využívala
Policie ČR.

Ustanovení o řízení provozu pokyny policisty je no−
velou doplněno o nový odst. 8, který zní: „Strážník
Městské policie je oprávněn pokyny usměrňovat
provoz na pozemních komunikacích v případě, že je to
nezbytné pro obnovení bezpečnosti a plynulosti sil−
ničního provozu, a není−li řízení provozu zajištěno
policií. Při usměrňování provozu používá strážník
pokyny stanovené pro řízení provozu policisty.“

Ustanovení o zastavování vozidel bylo novelou
doplněno následovně. Strážník je oprávněn zastavovat
vozidla před přechodem pro chodce k zajištění
bezpečného přechodu osob, jestliže to situace na pře−
chodu či stav přecházejících osob vyžaduje, jestliže
jejich řidič je podezřelý ze spáchání přestupku proti
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, k jehož
projednání v blokovém řízení je Městská policie
oprávněna.

Ing. Josef Vrlík, 
ředitel OŘ MP Praha 8

Městská policie 
informuje

Kontakt na Vašeho městského strážníka
ADRESA OKRSKU ČÍSLO

ČI DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ OKRSKU TELEFON ÚŘEDNÍ HODINY OKRSKÁŘ OKRSEK

Balabánova 1273, Praha 8 − Kobylisy 1/8 606 626 473 Marek Zeman Těšnov, Na Florenci, Husitská, Trocnovská, Pernerova, Vítkova, Pobřežní, 
U Nádražní lávky k Vltavě, hranice Prahy 8

Balabánova 1273, Praha 8 − Kobylisy 2/8 606 626 040 Vratislav Novák od Vltavy směr ul. U Nádražní lávky, Pobřežní, Vítkova, Pernerova, hranice Prahy 8, 
Šaldova − prodloužení k Vltavě, Vltava

Balabánova 1273, Praha 8 − Kobylisy 3/8 606 626 111 Romana Lukešová Šaldova a prodloužení k Vltavě, Vltava k Libeňskému mostu, Štorchova, Voctářova, 
Švábky, Sokolovská, Za Invalidovnou, hranice Prahy 8

Primátorská 34, Praha 8 − Libeň 4/8 606 629 194 pondělí a středa Stanisl. Bělohradský Za Invalidovnou, hranice Prahy 8, Sokolovská
284 840 038 12,00 − 14,00

Primátorská 34, Praha 8 − Libeň 5/8 606 626 224 pondělí a středa Miroslav Tureček Sokolovská, Švábky, Voctářova, Štorchova, Libeňský most, Vltava, 
284 840 038 15,30 − 17,30 železniční most − žel. trať nad ul. Povltavská, hranice Prahy 8

Primátorská 34, Praha 8 − Libeň 6/8 606 629 197 pondělí 15,30 − 17,30 Petr Petlach hranice Prahy 8, Liberecká, V Holešovičkách, most 
284 840 038 a středa 12,00 − 14,00 Barikádníků, Vltava, železniční trať nad ul. Povltavská směr hranice Prahy 8

Balabánova 1273, Praha 8 − Kobylisy 7/8 V Holešovičkách, Zenklova, Nad Šutkou, Čimická, Písečná, K Sadu, 
hranice Prahy 8, most Barikádníků

Balabánova 1273, Praha 8 − Kobylisy 8/8 606 629 195 Karel Vermach Kobyliské náměstí, Pod Sídlištěm, Střelničná, Liberecká, Zenklova, Nad Šutkou

Balabánova 1273, Praha 8 − Kobylisy 9/8 606 626 332 Lucie Klazarová Střelničná, Liberecká, hranice Prahy 8, hranice k.ú. Ďáblice, Šimůnkova, 
Žernosecká, Burešova, Rajmonova, Kyselova, Opálkova

Balabánova 1273, Praha 8 − Kobylisy 10/8 606 626 136 Jana Hermannová Horňátecká, Ústecká, k.ú. Dolní Chabry, k.ú. Ďáblice, Šimůnkova, Žernosecká, 
Burešova, Rajmonova, Kyselova, Opálkova, Střelničná, Pod Sídlištěm, Kobyliské nám.

Balabánova 1273, Praha 8 − Kobylisy 11/8 606 626 228 Roman Žižka Kobyliské náměstí, Horňátecká, K Ládví, Čimický háj, Čimická, K Pazderkám, směr 
k Velké Skále, hranice Prahy 8, Pod Havránkou, K Sadu, Písečná, Čimická

Balabánova 1273, Praha 8 − Kobylisy 12/8 606 629 181 Ing. Roman Snížek Čimická, Ústavní, Bohnická, Zhořelecká, Lodžská, hranice Prahy 8, u Velké Skály 
směr ul. K Pazderkám

Balabánova 1273, Praha 8 − Kobylisy 13/8 606 626 472 Marie Adámková Lodžská, Zhořelecká, Bohnická, dále k Vltavě, hranice Prahy 8

Balabánova 1273, Praha 8 − Kobylisy 14/8 Čimická, Vánkova − vojenské stavby, Čimické údolí, Čimický potok, cesta severně 
k hranicím hl. m. Prahy, hranice Prahy 8, Vltava, Bohnická, Ústavní

Balabánova 1273, Praha 8 − Kobylisy 15/8 606 626 011 Jan Kadlec Vánkova − vojenské stavby, Čimické údolí, Čimický potok, cesta severně k hranicím 
hl. m. Prahy, hranice k.ú. Dolní Chabry, Čimická

Balabánova 1273, Praha 8 − Kobylisy 16/8 606 629 190 Milan Dvořák hranice k.ú. Dolní Chabry, Čimická, Čimický háj, dále směr ul. K Ládví

Spořická 314, Praha 8 − Dolní Chabry 17/8 728 331 503 pondělí 9,30 − 11,30 Milan Cakl hranice k.ú. Praha − Dolní Chabry
a středa 15,30 − 17,30

Spořická 314, Praha 8 − Dolní Chabry 17/8 606 409 075 pondělí 9,30 − 11,30 Jiří Možkovský hranice k.ú. Praha − Dolní Chabry
a středa 15,30 − 17,30

Osinalická, Praha 8 − Ďáblice 18/8 pondělí a středa Jiří Zedek hranice k.ú. Praha − Ďáblice
14,30 − 16,30

Osinalická, Praha 8 − Ďáblice 18/8 721 653 021 pondělí a středa Miroslav Pokorný hranice k.ú. Praha − Ďáblice
14,30 − 16,30

Osinalická, Praha 8 − Ďáblice 18/8 Gabriela Nedošínská hranice k.ú. Praha − Ďáblice

U Parku 140, Praha 8 − Březiněves 19/8 603 975 474 pondělí a čtvrtek Jindřich Rydval hranice k.ú. Praha − Březiněves
16,00 − 18,00
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Dnešní díl věnujeme Střediskům praktického
vyučování (SPV). Na Praze 8 jich máme něko−
lik, z nichž dvě patří do sféry školství veřejného.

SPV zajišťuje praktické vyučování a výchovu
mimo vyučování pro žáky, kterým střední odborné
učiliště (SOU) zajišťuje pouze teoretické
vyučování. Vzhledem k tomu je celkem logické, že
během roku 2002 obě SPV, o kterých se zmíníme,
přišly o svou samostatnost a staly se součástí SOU.

K 1. lednu 2002 bylo SPV Křižíkova sloučeno
se SOU služeb v Praze 9. Historii SPV, které sídlí
v Karlíně a během srpnových záplav bylo těžce
poškozeno − jeho objekt je nyní zařazen v kategorii
C, lze spatřovat již v poslední čtvrtině minulého

století. Obuvníci patřili pod
Kožedělný podnik hl. m.
Prahy, brašnáři pod výrobní
družstvo PRODEX a půso−
bili v Železné ulici, později
při větším počtu žáků i v uli−
ci Michelská a po vydání
domu restituentovi opět
pouze v ulici Železná. Oba
příbuzné obory se sešly 
v Karlíně, v Křižíkově ulici
č. 43, zhruba v polovině 90.
let minulého století. Jde 
o tříleté učební obory, které
jsou výjimečné v Praze i v ce−
lých středních Čechách.
Mezi učni najdeme mládež
až z Trutnova či z Českých
Budějovic, přičemž mimo−

pražští mohou využít internát v Lysé nad Labem,
kde obuvníci mají teorii a po záplavách i praxi.
Brašnáři našli azyl na Praze 9 v objektu SOU
služeb Praha 9, Novovysočanská 501/5. Samotné
SOU služeb zahrnuje celou škálu oborů od krej−
čové, přes kadeřnice, kosmetičky, zlatníky,
fotografy až po umělecké rytce − více na
www.sousluzeb.cz.

K 1. červenci 2002 se SPV Molákova stalo
součástí Střední odborné školy a Středního
odborného učiliště v Praze 5, Drtinově ulici −
www.stredniskoladrtinova.cz. Objekt SPV, které
působí v Karlíně od roku 1996, byl rovněž poničen
při povodních, ale vzhledem k tomu, že byl po
různých peripetiích vyjmut z privatizace a patřil do
majetku školy, byl pojištěn, a tak zde již od října
probíhala rozsáhlá rekonstrukce. Od února 2003 by
měl objekt opět sloužit svým školským účelům.
Toto SPV se specializuje na krejčovské práce, šití
oděvů a málo obvyklý obor − kloboučník. Dává
důraz na špičkovou zakázkovou modelovou tvor−
bu. Je jedinou školou, která vychovává v klasické
technologii a navazuje na tradice prvorepub−
likových salónů. Spolupracuje s módními časopisy

(Burda), pořádá módní přehlídky u nás i v za−
hraničí a je zapojena v projektu Socrates − spolu 
s přáteli z Finska a Portugalska.

−dadar−

Správné odpovědi z minulého dílu:
1) stadion Sparty na Letné
2) střední ekonomická škola
3) Dieburg

Bohužel na otázky z minulého dílu "Encyklopedie"
nepřišla žádná správná odpověď.

Kaûd˝ dÌl naöÌ ÑEncyklopedieì p¯in·öÌ t¯i
ot·zky. Vaöe odpovÏdi oËek·v·me vûdy
do 10. dne mÏsÌce  (pohlednicÌ, e-mailem
na adresu redakce). Ze spr·vn˝ch
odpovÏdÌ budou vylosov·ni t¯i v˝herci,
kte¯Ì obdrûÌ vÏcnÈ ceny. 

Ot·zky:
1) JakÈ obory se vyuËujÌ 

v SPV K¯iûÌkova?
2) Jak˝ neobvykl˝ obor se vyuËuje 

v SPV Mol·kova?
3) PoblÌû kterÈ stanice metra 

najdeme SOä a SOU Drtinova?

ÑEncyklopedie naöich ökol a ökolekì
DÕL 24. - VEÿEJN… STÿEDNÕ äKOLY (2. »¡ST)

SPV K¯iûÌkova

ZŠ, Praha 8, Palmovka 8
4. a 5. února 2003 
od 14.00 do 18.00 hodin

ZŠ, Praha 8, Zenklova 52
5. a 6. února 2003 
od 14.00 do 17.00 hodin

ZŠ, Praha 8, Na Korábě 2
4. a 5. února 2003 
od 14.00 do 18.00 hodin

ZŠ, Praha 8, U Školské zahrady 4

5. února 2003 
od 13.00 do 18.00 hodin 
a 6. února 2003 
od 13.00 do 17.00 hodin

ZŠ Na Slovance, Praha 8,
Bedřichovská 1
5. února 2003 
od 14.00 do 18.00 hodin 
a 6. února 2003 
od 14.00 do 17.00 hodin

ZŠ, Praha 8, Burešova 14

4. února 2003 
od 13.00 do 18.00 hodin, 
5. a 6. února 2003 
od 14.00 do 18.00 hodin

ZŠ, Praha 8, Žernosecká 3
4. února 2003 
od 13.00 do 18.00 hodin 
a 5. února 2003
od 14.00 do 17.00 hodin

ZŠ, Praha 8, Na Šutce 28
5. a 6. února 2003 

od 13.00 do 17.00 hodin

ZŠ Ústavní, Praha 8, Hlivická 1
5. a 6. února 2003 
od 14.00 do 18.00 hodin

ZŠ, Praha 8, Dolákova 1
5. a 6. února 2003 
od 14.00 do 17.00 hodin

ZŠ Mazurská, Praha 8, 
Svídnická 1a
5. a 6. února 2003 
od 14.00 do 17.00 hodin

ZŠ, Praha 8, Glowackého 6
4. února 2003 
od 14.00 do 18.00 hodin

a 5. února 2003 
od 14.00 do 17.00 hodin

ZŠ, Praha 8, Libčická 10
5. a 6. února 2003 
od 14.00 do 17.00 hodin

Pro školní rok 2003/2004 budou za−
psány do 1. ročníků děti, které dovrší 
k 31. 8. 2003 šest let věku. Rodiče, resp.
zákonní zástupci dítěte předloží svůj
občanský průkaz a rodný list dítěte. Do
spádových škol jsou přednostně
umísťovány děti s trvalým bydlištěm ve
spádovém obvodu. Tímto opatřením
není dotčeno právo rodičů vybrat si
pro své dítě školu jinou, přičemž by
měli informovat základní školu spá−
dovou. odbor školství

Termíny zápisů dětí do 1. ročníků základních škol 
MČ Praha 8 pro školní rok 2003/2004

Základní škola v Pernerově ulici patří 
k mnoha školám, jejichž chod ovlivnily
povodně  v loňském roce.  Navštívili jsme
její ředitelku, abychom se dozvěděli, jak se
škola s touto situací vypořádala.
Paní ředitelko, můžete srovnat situaci
školy po povodních a nyní?

Situace teď je úplně jiná. Díky dobrovol−
níkům a vojákům jsou už ty nejhorší práce za
námi. První pomoc nám poskytla MČ Praha
8 prostřednictvím humanitárního centra KD
Krakov, posléze nás spojila s potřebnými
odborníky, zapůjčila nářadí a vysoušeče
objektů. S vedoucím odboru školství panem
Svobodou jsem byla prakticky v nepře−
tržitém kontaktu. Ale vzhledem k tomu, že máme
právní subjektivitu, a po stránce velké i malé
údržby nám služby nezajišťuje Servisní středisko
MČ Praha 8, odstraňování povodňových škod
provádíme ve spolupráci se stavební firmou.
Zajistit provoz školy byl prvořadý úkol. 

Povodně zanechaly na škole viditelné stopy.
Jaký to má dopad na výuku žáků?

Teď máme ve škole méně dětí. Výuka se pře−
sunula z přízemí do vyšších pater. Snažíme se, aby
probíhala nenarušovaně a neztrácela kontinuitu 
i přes všechny opravy, které ve škole probíhají.

Před povodní nově upravená jídelna 
v přízemí ani nestačila zahájit provoz.
Počítáme, že ze dvou nevyužívaných učeben
uděláme výdejnu, a budeme obědy dovážet.
Z čeho financujete opravy a re−kon−
strukce?

Využili jsme náš rezervní fond 
a další finance, které se podařilo sehnat.
Úřad Městské části Praha 8 nám navýšil
investiční příspěvek na zprovoznění kotelny,
jejíž oprava stála asi jeden milion korun.
Stále čekáme na plnění pojistky na budovu
školy. Opravy ve sklepě budeme hradit 
z příspěvků školy a sponzorských darů.
Potýkáte se s nějakými psychickými prob−

lémy u žáků?
Je pravda, že některé děti z vyplavených částí

mají problémy. Pravidelně jedenkrát týdně k nám
dochází psycholožka a zve děti na vyšetření. Jak se
s potížemi  vyrovnají,  záleží především na jejich
rodinném zázemí. Domnívám se, že většina dětí se

s povodňovou situací vyrovnala docela dobře.
Samozřejmě, že měly určité obavy, do jakého
školního prostředí po povodních přijdou. Snažili
jsme se být žákům maximálně nápomocni. V září
byly děti ve Špindlerově mlýně. Po dobu zpro−
vozňování kotelny jsme je poslali na ozdravný
pobyt na Moravu. Také jsme nepřestali pořádat
naše školní vystoupení. Mám na mysli pěvecké 
a dramatické kroužky. Velkou náplastí pro žáky
byla počítačová učebna, kterou se nám podařilo
školu vybavit.
Máte nějaké obavy z budoucnosti?

V nejbližší době nás čeká zápis a s ním spojená
jedna velká obava, kolik dětí asi přijde. Doufám,
že rekonstrukce školy bude rychle pokračovat,
a do června se podaří všechno zkolaudovat tak,
abychom učebny stačili vybavit nábytkem a od 
1. září 2003 zahájili normální provoz školy.            

Děkuji za rozhovor.
Věra Vampolová

Rozhovor s Mgr. Ilonou Šťastnou, ředitelkou ZŠ Pernerova v Karlíně

Optimalizace sítě škol
Nejdříve ke školskému rozpočtu ČR pro rok 2003.

První náměstek ministryně školství Václav Pícl je s 90,5 miliardy
korun celkem spokojen. Chce navýšit platy pedagogů o 11 procent.
Vzniká otázka, zda bude dost peněz na mzdy i přesto, že klesne počet
pracovníků ve školství.

V Učitelských novinách ze 7. 1. 2003 Václav Pícl tvrdí, že k opti−
malizaci sítě škol už postupně dochází. Dál vysvětluje, že „s před−
staviteli krajů (včetně Prahy) jsme se dohodli na způsobu, kterým bude
stát financovat mzdy pracovníků ve školství a jaká opatření by měl přij−
mout zřizovatel (kraj, obec…). Postupně chceme přecházet na systém
agregovaných normativů, na pokles počtu žáků tedy budeme reagovat
s ročním zpožděním, aby zřizovatelé měli čas upravit počet svých
zaměstnanců podle změněného počtu žáků“.

Celkový rozpočet Městské části Praha 8 na rok 2002 (na rok 2003
není schválen) činil 626 943 tis. Kč, účelová dotace na žáka je 904 Kč.
(V kapitole školství na běžné výdaje tj. mateřské, základní školy,
pojištění škol, školní jídelny a Servisní středisko pro správu svěřeného
majetku Městské části Praha 8  byla vyčleněna 1 finančních prostředků
rozpočtu městské části.)

Nyní k počtu dětí v naší městské části.
V roce 1999/2000 navštěvovalo základní školu celkem 7 373 žáků,

ve školním roce 2002/2003 už jen 6 966. Tedy o 407 žáků méně. 
O kolik bude skutečně méně žáků ve školním roce 2003/2004 napoví
zápis, ale skutečně ukáže až začátek nového školního roku v září 2003.
V každé oblasti naší městské části jsou školy, resp. třídy těchto škol, 

které nejsou zcela naplněny žáky.
Městská část Praha 8 je zřizovatelem 18 základních škol v oblastech

Karlína, Libně, Kobylis, Střížkova, Bohnic, Čimic a Troje. Vzhledem
k tomu, že finanční možnosti Městské části Praha 8 jsou i s ohledem na
ničivou povodeň v srpnu minulého roku omezené, navrhl Finanční
výbor Zastupitelstva Městské části Praha 8 změny v síti základních škol
(tj. optimalizaci). Proto již v úterý 17. prosince 2002 na jednání Rady
Městské části Praha 8 byla schválena komise pro výchovu 
a vzdělávání. Ta se ihned o dva dny později sešla a na své jednání poz−
vala i Mgr. Markalouse, ředitele ZŠ Chabařovická, Praha 8,
Chabařovická 4. Ředitel Mgr. Markalous byl zde seznámen s pro−
gramem jednání, mohl se k tématice vyjadřovat a aktivně zasahovat do
rozhodnutí komise. Výsledkem tohoto jednání byl souhlas komise 
s útlumem provozu základní školy a nesouhlas s konáním zápisu do
první třídy školního roku 2003/2004. Rada Městské části Praha 8 dne
8. ledna 2003 schválila na svém jednání po pečlivém zvážení řady
vážných důvodů (velikost školy, blízkost dalších 2 škol s dostatečnou
kapacitou, nedobrý technický stav objektu) stanovisko komise.  S usne−
sením Rady byl pan ředitel Mgr. Markalous seznámen.

V souvislosti s nedobrým technickým stavem objektu je ještě třeba
podotknout, že v současné době probíhá rekonstrukce havarijního stavu
atik školy. Výběrového řízení na tuto rekonstrukci, které se konalo dne 
4. 11. 2002, se ředitel Mgr. Markalous zúčastnil a nutnou opravu podpořil.

Připravený dotazník pro rodiče žáků se nesetkal s pochopením. Proto
komise pro výchovu a vzdělávání na svém mimořádném jednání 
14. ledna 2003 navrhla záměr, který zohledňoval jak kolektivy dětí (třídy),
tak vyučující. Pět tříd II. stupně by přešlo jako celek do objektu 

Základní školy Burešova, Praha 8 Burešova 14, jejíž ředitel  potvrdil
umístění těchto tříd do budovy školy.

I. stupeň ZŠ Chabařovická navrhuje komise pro výchovu 
a vzdělávání umístit v objektu ZŠ Chabařovická − v pavilonu B4/A.
Škola by se stala detašovaným pracovištěm ZŠ Burešova.

Kapacity okolních škol jsou omezené nebo mají specifické −
jazykové zaměření.

Při setkání s rodiči 21. 1. 2003 na ZŠ Chabařovická po tříhodinovém
jednání navrhl pan ředitel přesunout celou školu do pavilonu B4/A. 
V pátek 24. 1. 2003 společně s  ředitelem Mgr. Markalousem posoudíme
prostorové možnosti pavilonu B4/A. Jen je škoda, že tento návrh
neučinil pan ředitel dříve. 4. února proběhne mimořádné zasedání
komise pro výchovu a vzdělávání v Základní škole Chabařovická.
Pokud budou prostory pavilonu B4/A vyhovovat, jistě komise navrhne
Radě revokaci usnesení o zápisu dětí do 1. tříd. 

V souladu s § 14 odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě 
a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, může obec
zrušit školu, kterou zřizuje, za podmínky souhlasu orgánu kraje, 
v našem případě odboru školství MHMP. Kompetentním orgánem je
v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve
znění pozdějších předpisů, vždy Zastupitelstvo Městské části.
Projednávání musí před hlasováním v zastupitelstvu projít i Radou
MČ a příslušnou komisí či výborem.

Myslím si, že optimalizace sítě škol přispěje k lepšímu hospodaření
Městské části Praha 8 při současném zachování dostupnosti a kvality
základního vzdělávání.

Soňa Teplá, místostarostka pro oblast školství
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Krajina fantazie a hravosti je společným prostorem v nás. Úřad Městské části Prahy 8, odbor kultu−
ry a Velvyslanectví Italské republiky v Praze, pod záštitou italského kraje Lombardie, přenesly takový
„společný prostor“ do Grábovy vily, kde byla 6. ledna 2003 slavnostně zahájena  výstava poetických
obrázků italského výtvarníka a ilustrátora Gianniho Ronca.

Hlavní tématikou asi 120 vystavených děl byly ilustrace k mezinárodně známému příběhu pohádkové
postavičky Pinocchio a ilustrace k dalším pohádkám a tvorbě italské zpěvačky Mini Mazzini. Výstavu

zahájil za účasti 1. tajemnice Velvyslanectví
Italské republiky v Praze, paní Cecilie Piccioni,
a hejtmana italského kraje Lombardie pana
Attiolia Fontany, Starosta Městské části Prahy 8
Josef Nosek. Účastníky na vernisáži výstavy byly
děti druhých tříd čtyř základních škol z Karlína 
a Libně, jejichž školy byly nejvíce postiženy
ničivými povodněmi v srpnu loňského  roku.

Autor ilustrací G. Ronco provedl děti pohád−
kovým příběhem nejen svými akvarely a  paste−
ly, ale i krátkým průvodním slovem. Všechny
přítomné děti obdržely od zástupců kraje Lom−
bardie dárek v podobě dřevěné figurky
Pinocchia, dvě ilustrace podepsané autorem 
a poukázku na nákup knih.  Dále byla každé ze
škol věnována poukázka v hodnotě 1000 EUR na

nákup nových učebních pomůcek. Výstava je výrazem evropské spolupráce a zároveň výrazem účasti a so−
lidarity s cílem pomoci obyvatelům poškozeným povodněmi. Po období prožitých katastrof je příjemné
zjištění, že spolupráce a vzájemná pomoc nejsou pouze z říše fantazie.                                              −red−

Společný prostor v nás…

Pozvání k zápisu do první třídy
Základní škola v Pernerově ulici  29 v Karlíně zve šestileté děti s rodiči k zápisu do první třídy.

Škole se podařilo sehnat dostatek finančních prostředků nejen na rekonstrukci budovy po povodních,
ale i na nové vybavení tříd a učební pomůcky. Nabízí komplexní základní vzdělání (třídní kolektiv tvoří
patnáct až dvacet žáků). Dále nápravu vývojových poruch učení, logopedii, speciální třídy pro dyslektiky
s PC, výuku anglického, německého a francouzského jazyka, zdravotní tělesnou výchovu, sportovní hry
a plavání.

Žáci si mohou také vybrat z volitelných předmětů. Přihlásit se na dramatickou výchovu, nebo do
pěveckého souboru. Dále mají možnost připravit se na přijímací zkoušky na střední školy z českého jazy−
ka a matematiky. Podle potřeby mohou využívat  školní hřiště a zahradu, dvě tělocvičny, knihovnu, počí−
tačovou učebnu a družinu.

Při zápisu děti procházejí cestou pohádkovým lesem do perníkové chaloupky a prokazují tak svoji
zralost pro školní docházku. Zazpívá jim pěvecký soubor Perneráček, dozvědí se o tom, co se ve škole
budou učit, a odnesou si spoustu nových zážitků. Poznají, že ve škole se není opravdu čeho bát.  

−vam−

Základní škola s RVJ, Zenklova 52, Praha 8, otevírá ve školním roce 2003/2004 dvě třídy s rozší−
řenou výukou jazyků. Zařazovací řízení proběhne 14. dubna 2003. Žáci z obvodu Prahy 8 získají při−
hlášky na ředitelství svých škol, ostatní přímo na ZŠ Zenklova.

Mgr. Věra Vítková, ředitelka školy

D¯evÏnÈho Pinocchia a dalöÌ upomÌnkovÈ p¯edmÏty p¯edal
dÏtem Starosta MÏstskÈ Ë·sti Praha 8 Josef Nosek.

Psi, pejskaři a strážníci
Problematika chovu psů v hlavním městě je z právního hlediska značně složitá. Některé dříve
platné zákony, vyhlášky a jiné právní předpisy byly zrušeny, návrh zákona o chovu psů byl ve
sdělovacích prostředcích značně medializován a posléze stažen, účinnosti naopak nabyla vyhláš−
ka o ochraně veřejné zeleně, která povinnosti majitelů psů upravuje jaksi okrajově apod. Nelze
se tedy divit tomu, že běžný občan − neodborník, majitele psů nevyjímaje, ztrácí přehled, a často
se domáhá respektování již neexistujících zákazů, nebo naopak nemá povědomost o povinnostech
a zákazech nově stanovených.

V době, kdy tato problematika byla středem zájmu, se veřejnost rozdělila na dvě skupiny − zarputilé
„prosazovatele zákazu všeho psího“ a zpravidla stejně zarputilou „pejskařskou lobby“. Právní předpisy
zcela jistě neupravují tuto oblast vzájemného soužití ideálně. Přesto však obsahují dost pravidel na to,
aby při jejich dodržování, a zejména při dodržování pravidel obyčejného slušného chování, docházelo
ke vzájemným konfliktům minimálně. Jaké jsou tedy v současné době povinnosti majitelů psů, a jaké
úkoly v této oblasti plní strážníci Městské policie?

V občanském zákoníku se pes chápe jako předmět vlastnictví věci. Podle § 127 uvedeného zákona
se vlastník věci musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného, nebo čím
by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Podle § 415 občanského zákoníku je dále povinen počínat si i při
výkonu svých vlastnických práv tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku, na přírodě a život−
ním prostředí. Pes je ovšem věcí zvláštní povahy, pro kterou je upraven zvláštní právní režim. Chov psů
v hlavním městě Praze není vázán na žádný povolovací systém. Každý si tedy může opatřit psa libo−
volného plemene a v libovolném počtu, který je limitován pouze dodržením příslušných ustanovení 
o sousedských právech, veterinárními a zdravotními předpisy. Počet psů na svém území ovlivňuje město
pouze nepřímo − prostřednictvím poplatků ze psů. Ty upravuje vyhláška hlavního města Prahy č. 4/1991
o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Majitel psa je povinen podat Úřadu
Městské části Praha 8 přiznání k poplatku ze psa do 15 dnů od jeho nabytí. Poplatek se platí od 1. dne
následujícího měsíce, kdy vznikla poplatková povinnost nebo pes dovršil 6. měsíc věku. Výše poplatku,
pokud není uvedeno jinak, činí 1000 Kč za jednoho psa a 1500 Kč za druhého a dalšího psa téhož vlast−
níka. Poplatek bez vyměření předem, nečiní−li více než 400 Kč ročně, je splatný do 31. 3. každého roku.
Činí−li více než 400 Kč, je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a 31. 8. každého
roku. Osvobození a úlevy od poplatku upravuje čl. 6 uvedené vyhlášky a mimo jiné se vztahuje i na psy
označené mikročipem, kde úleva z roční sazby činí 300 Kč na dobu 2 let, následujících po roce
očipování psa, pokud je vlastník tohoto psa zařazen v seznamu hl. m. Prahy, nebo na psy převzaté 
z útulku, kteří jsou plně osvobozeni od placení poplatků na dobu 2 let. Úřad Městské části Praha 8 po
přihlášení psa vydá majiteli psí známku, kterou musí být pes na  veřejnosti označen. V opačném případě
se majitel psa dopouští přestupku podle § 37 zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků. Známka
je nepřenosná, a majitel psa je povinen ohlásit její odcizení nebo ztrátu. Označení psů evidenční znám−
kou rovněž kontrolují strážníci Městské policie, a poznatky z těchto kontrol předávají správci poplatku
k dalšímu řízení.

V obecném povědomí přetrvává představa, že majitel
psa je na veřejném prostranství povinen opatřit jej
náhubkem a vést jej na vodítku. Skutečnost je ale
poněkud jiná. Tyto a některé další povinnosti dříve
upravovala vyhláška NV hl. m. Prahy č. 5/69 o chovu 
a držení psů, koček a jiných zvířat, která však byla bez
náhrady zrušena. Zákaz volného pobíhání domácích
zvířat (tedy i psa) na silnici byl dále obsažen ve vyhlášce
číslo 99/1989 Sb. o pravidlech provozu na pozemních
komunikacích. Tato vyhláška však byla nahrazena
zákonem č. 361/2000 Sb., který podobný zákaz neobsahuje. Přesto některé předpisy pohyb psů na veřej−
nosti omezují. Jde především o vyhlášku hl. m. Prahy o ochraně veřejné zeleně, která v § 2 písm. c)
zakazuje vstupovat se psy na dětská hřiště a pískoviště a umožnit vstupovat na ně volně pobíhajícím
psům a dále v § 3 zákaz volného pobíhání psů ve veřejné zeleni, která je součástí zahrad a parků uve−
dených v příloze, a v ostatní veřejné zeleni, která je součástí zahrad a parků uvedených v příloze, 
a v ostatní veřejné zeleni, vyjma míst, kde je to příslušnou značkou výslovně povoleno. Porušení těchto
zákazů může být posuzováno jako přestupek proti pořádku ve věcech místní samosprávy podle § 46
odst. 2 zákona o přestupcích. Strážník Městské policie může za tento přestupek uložit přestupci
blokovou pokutu až do výše 1000 Kč, nebo přestupek oznámit příslušnému správnímu orgánu. Vlastník
je dále při venčení psa povinen zabránit tomu, aby pes obtěžoval jiné osoby nebo jiná zvířata. V případě,
že majitel takové chování svému psovi umožní nebo ho k němu dokonce přiměje, může být jeho jed−
nání posouzeno jako přestupek proti občanskému soužití podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona o přes−
tupcích a strážník mu může uložit pokutu nebo věc předat správnímu orgánu. Zákaz volného pobíhání
psů obsahuje dále zákon č. 23/1962 Sb. o myslivosti. Zde se vztahuje na honitby, které se vyskytují na
okrajových částech města a kde při jeho porušení je myslivec oprávněn za určitých podmínek volně
pobíhajícího psa v honitbě usmrtit. Povinnost opatřit psa náhubkem je pak stanovena pouze ve veřej−
ných dopravních prostředcích.

Při venčení psa nesmí dojít ke znečištění veřejného prostranství. Pokud k jeho znečištění přesto dojde,
je vlastník podle vyhlášky NV hl. m. Prahy č. 8/1980 o čistotě na území hl. m. Prahy ve znění pozdějších
vyhlášek povinen takové znečištění neprodleně odstranit. Neučiní−li tak, dopouští se přestupku proti
veřejnému pořádku podle § 47 odst. 1 písm. d) zákona o přestupcích. Strážník v takovém případě může
uložit přestupci blokovou pokutu až do výše 1000 Kč nebo přestupek oznámit příslušnému správnímu
orgánu. Znečištěním jsou v tomto případě míněny psí výkaly, nikoliv "značkování" plotů, patníků apod.
Podle stanoviska odboru životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy je psí exkrementy možno odkládat
do nádob na směsný komunální odpad. Na území Městské části Praha 8 jsou však pro jejich odkládání
rozmístěny speciální odpadkové koše.

Zákon o veterinární péči ukládá vlastníku psa povinnost nechat psa poprvé v šesti měsících a opako−
vaně po uplynutí jednoho roku očkovat proti vzteklině. U psa, který poranil člověka, je vlastník povi−
nen neprodleně zajistit veterinární vyšetření. Za nesplnění této povinnosti mu může příslušná veterinární
správa uložit pokutu do výše 10 000 Kč. Dojde−li k pokousání člověka psem, může se jednat o přestu−
pek proti občanskému soužití podle § 49 odst. 1 písm. b (jde−li o nedbalost vlastníka) nebo § 49 odst. 1
písm. c) zákona o přestupcích (pokud psa k útoku poštval). Strážník v takovém případě může uložit
přestupci blokovou pokutu až do výše 1000 Kč nebo přestupek oznámit příslušnému správnímu orgánu.
V případě závažnějšího zranění se může jednat o trestný čin ublížení na zdraví. V takovém případě
Městská policie předává věc Policii ČR. Odchyt toulavých zvířat ve veřejném zájmu upravuje zákon 
č. 215/1992 o veterinární péči. Strážníci Městské policie odchyt sami neprovádějí, často jej však
zabezpečují přivoláním odchytové služby. Zatoulaná zvířata jsou pak zpravidla převážena do Útulku pro
opuštěná zvířata v Tróji, který provozuje Správa služeb Městské policie hl. m. Prahy.

Základní pravidla, při jejichž respektování by majitelé psů neměli 
mít problémy se strážníky Městské policie:
− přihlásit psa na Úřadu Městské části Praha 8, ekonomický odbor, odd. správy poplatků (daní), 

Zenklova 17 (zadní trakt, 2. p.), tel.: 222 805 442 nebo 222 805 443
− platit poplatek ze psa
− označit psa známkou
− nevstupovat se psem na dětská hřiště a pískoviště
− nenechat volně pobíhat psa ve veřejné zeleni
− zabránit obtěžování jiných osob a zvířat
− uklízet na veřejných prostranstvích psí výkaly
− dbát na pravidelné očkování proti vzteklině
− v případě zranění člověka zajistit neprodleně veterinární vyšetření psa

Stanislav Kunc

Vodohospodářská obnova 
Karlína a Invalidovny pokračuje 
V průběhu minulých dvou let probíhala intenzivní investiční výstavba obnovy vodovodů a kanalizací.
Podle předcházejících průzkumů byla naplánována kompletní výměna vodovodní sítě a náhrada cca
30 % kanalizační sítě nově zbudovanými stokami při současném rušení starých.

Nelehký úkol se díky intenzivní spolupráci všech zúčastněných stran − investora PVS a. s., provozovatele
PVK a. s., zhotovitele Skanska CZ a. s., stavebního a dopravního odboru MČ Praha 8, dopravního inspek−
torátu PČR, Dopravnho podniku hl. m. Prahy, TSK hl. m. Prahy a drážního úřadu − podařilo již z velké části
splnit. Prakticky celý Karlín má za dva a půl roku novou síť vodovodu, která bude do května 2003 kompletně

dokončena. Dosud bylo proinvestováno více než 450 mil. Kč.
Tragicky jiná situace nastala po povodni, jejíž důsledky
obyvatelé Karlína dosud těžce nesou. Zatím co téměř kom−
pletní vodovodní síť zátěž vydržela bez vážnějších poruch,
kanalizace na mnoha místech nevydržela tlakový režim
odvádění vody ze zátopy a následné přetížení zvodnělými
vrstvami, a došlo k popraskání některých stok. Systém je
nadále funkční, ale prakticky v havarijním stavu, zejména 
v ulicích Sokolovská a Křižíkova. Proto se neprodleně
přikročilo k prohlídkám a projektové přípravě odstranění
těchto následků povodně, a v prosinci 2002 byly zahájeny

první sanační práce. Situaci zkomplikovaly dlouhotrvající
celodenní mrazy, a tak doba odstraňování všech poruch se pro−

táhne na několik měsíců, možná až do roku 2004.
Prosím proto všechny obyvatele a návštěvníky Karlína, aby přes svou

svízelnou situaci pochopili, že bez nepříjemných stavebních zásahů při odstraňování poruch by se svízel−
nost situace v důsledku ještě zvýšila. V letošním roce se těžiště prací na vodovodu přesune do oblasti
Invalidovny, a odstraňování škod na kanalizaci bude probíhat nejvíce v Karlíně. Přeji proto všem obyvatelům
Karlína a Invalidovny co nejvíce slunečných a nemrazivých dní.                  Ing. Prokop Říha, PVS a. s.

Neštěstí 
v závěru roku

Přesně na Sil−
vestra se majitel

bytu v Ronkově ulici rozhodl, že si pomocí igelitu
zateplí svůj byt ve třetím patře. Během práce 
na štaflích však upadl tak nešťastně, že přepadl přes
okraj zábradlí a přivodil si tak v důsledku své neopa−
trnosti smrt.

Podivná zábava
Velice neobvykle vypadalo chování tří chlapců, kteří

ve školní tělocvičně zcela bezdůvodně uchopili svého
spolužáka za ruce a za nohy, a začali chlapce tahat po
zemi a následně vyhazovat do výšky. Touto ne−
obvyklou zábavou chlapci svému spolužákovi způso−
bili zlomeniny obou horních končetin, které si vyžádají
čtrnáctidenní hospitalizaci a minimálně dvouměsíční
rekonvalescenci.

plk. Mgr. Bc. Petr Vaněček, ředitel OŘP Praha 8

Policie »R 
zasahuje

Chcete bez problémů komunikovat s neslyšícími?
Chcete poznat krásný jazyk, zcela odlišný 

od jazyků mluvených?

PEVNOST
České centrum znakového jazyka

připravilo pro úplné začátečníky i velmi pokročilé

Kurzy znakového jazyka
Kdy? Od února 2003. Jak často? 2x týdně 2
vyučovací hodiny (90 minut), celkem 80 hodin
vždy v odpoledních a večerních hodinách. Kde?
V našich prostorách ve Vysočanské poliklinice, 
v blízkosti stanice metra Českomoravská. 
Za kolik? 4 700 Kč, tedy pouze necelých 59 Kč
za 1 hodinu! Úhrada je možná i na splátky! 15%
sleva pro studenty a důchodce, tj. 3 995 Kč, což
je necelých 50 Kč za hodinu! Pro rodiče nesly−
šících dětí sleva 75%! Přihlášky vyplňujte na
www.pevnost.com, e−mail: kurzy@pevnost.com,
tel. a fax.: 266 006 390, PO 16.00 − 18.00 hod.,
ČT 13.00 − 17.00 hod.
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VÝUKA KLAVÍRU. Tel. 605
958 497.

KOUPÍM BYT v této lokalitě.
Na vel. nezáleží. Platba hotově.
Osobní i dr. vlast. Tel. 603 185
697.

APOLENKA nabízí: pravidelné
úklidy, doučování, asistence při
učení, hlídání dětí. T: 602 138
973. 

RAIFFEISEN stavební spořitel−
na , oblastní kancelář pro Prahu
7 a 8 (dříve Křižíkova) obnovuje
provoz na nové adrese Praha 7,
Janovského 32,  roh ul. Veletržní
a  Janovského. T: 283 870 949.

MUDr. J. Pokorný, zubní lékař,
nyní ordinuje na P5, Kartouzská 6,
ZZ Smíchov (u Anděla). T: 257
325 471.

KADEŘNICTVÍ pro celou ro−
dinu, pedikúra+manikúra. po, st
10−19 h., út, čt, pá 10−18 h., so
dle dohody. Katovická 409, P−8
Bohnice. T:606 881 714.

REGENERAČNÍ CENTRUM
Trojská N°14 − Praha 8 otevírá
kadeřnictví, kosmetiku, manikúru,
pedikúru, masáže. Tel.: 284 691
820, 728 986 962.

PROVÁDÍME OMÍTKY − levně
a kvalitně. Např. omítka štuková
(jádro+štuk) vnitřních stěn při
výměře nad 500 m2 za 195,−
Kč/metr2. Kontakt: p.Florek:  605
256 270.

REKONSTRUKCE umakarto−
vých koupelen, nově−obkladový−
mi panely−bez bourání, nepořád−
ku, stav. povolení, levně a rychle
− koup. 2 dny, WC 1 den.
Zaměření, rozpočet, odvoz staré
a montáž nové vany zdarma.
Volejte kdykoli 777 325 466
nebo pošlete SMS s kontaktním
tel. číslem na Vás. Dále pro−
vádíme − výměny van, klozetů,
baterií, instalace sprch. koutů,

nové rozvody vody, obklady,
dlažby, pokládku lina, koberců,
korku, plov. podlah, malování,
štukování, lepení stropních pod−
hledů, drobné opravy a jiné
údržbářské a kutilské práce na
zvelebení Vašeho bytu, domu či
zahrady.

NOVĚ OTEVŘENÝ SALON
OÁZA, Lodžská 401, objekt
ODRA. Kadeřnictví  pánské, dám−
ské a dětské. Solária, manikúra,
kosmetika, masáže. T:233 559
740.

KOUPÍM 2−3+1  OV, DV v
blízkosti Kyselovy ul. Tel. 284 686
915.

VYMĚNÍM OBECNÍ 2 1/2 + 1,
100 m2 , komfort. v Ječné ul. 
za 2−3+1  DV v blízkosti Kyse−
lovy ul. Doplatím. Tel. 284 686
915.

KOUPÍM 4+ 1 v P8 Bohnicích,
popříp. vyměním za 3+1 a do−
platek. Zn.: 602 945 053.

HLEDÁM PANÍ na občasné
hlídání 2 dětí (4 a 1 rok), nejlépe
P8 Bohnice. Zn.: 602 945 053 . 

VYMĚNÍM EVENT. DOPLA−
TÍM. Vyměním atypický velký
2+kk 56 m, v obecním vlastnictví
v Praze 9 na sídlišti Lehovec, po
rekonstrukci jádra a interiéru, za
podobný nebo větší (2+1, 3+1) 
v Praze 8, v obecním nebo druž−
stevním vlastnictví. Doplatek dle
dohody po prohlídce bytů. Event.
splatím Váš dluh na nájemném či
převezmu jiný závazek. Možno i s
romskou rodinou. Telefon 602
650 228.

PORADNA, KURZY−REIKI, KI−
NEZIOLOGIE, KLÍČ K ŽIVOTU −
odstraňování potíží těla i duše
nalézáním příčin a uvolněním
energie. ROBOT s.r.o., Františka
Kadlece 24, tel: 284 689 519,
603 396 416.

V KUNG−FU škole Petry Lo−
renzové, Cimburkova 19, Praha 3
probíhá v po−čt v 17,30−18,30
zápis začátečníků 4−90 let do odd−
ílů KUNG−FU i SEBEOBRANY
pro 2. pololetí. Tréninky 2x týdně,
1800,− Kč pololetně. T: 606 582
848 www.shaolin.wz.cz .

McDONALD'S Cínovecká, Pra−
ha 8−Ďáblice, přijme pracovníky
na plný a částečný úvazek. Nástup
možný ihned. Kontakt−p.Novák,
tel. 737 536 964.

POZITIVNÍ STUDIO − zdravotní
a relaxační masáže, rehabilitace.
732 262 010. Astroporadna −
životní program, pracovní, part−
nerské vztahy. Kurzy − přednášky.
Tel.: 603 910 103, 284 689 805,
pozitivnistudio@volny.cz  .

VYMĚNÍM VELKÝ 3+1 s balk.
1. kat. u metra Budějovická,
nájemní byt v družs. domě za
2+k.k. pouze sídliště Bohnice.
Tel. 605 732 199.

NABÍZÍME MASÁŽE klasické,
lymfodrenáž ruční i strojovou
(Lymfoven), shiatsu, Bowen.
Adresa: Poliklinika Mazurská 484,
Praha 8−Bohnice. Dlouhá otevírací
doba: 8−21 hod., příznivé ceny.
Objednávky: 603 594 432, 603
179 595

NOVÁ VETERINÁRNÍ ORDI−
NACE Hrubého 1200, Praha 8
Kobylisy, MVDr. Martin Otáhal,
Po−Pá 8−11,30 15−19, objednané
případy a operace 13−15 So 8−10
Ne 18−20. Kvalitní přístroje pro
diagnostiku. Tel. 286 588 598,
602 811 567.

KOUPÍM BYT DV (Ládví,
Kobylisy, Ďáblice) o velikosti 1 až
3+1/L. Rychlé jednání, platba 
v hotovosti. Nejsem RK. Na−
bídněte na 604 855 754 nebo
224 229 174.

Placená řádková inzerce

RRádi Vás přivítáme 
na provozovnách

firmy I.O.B., spol. s r.o.
Oleje  • Maziva Servis • Palivo • Emise

Provádíme na počkání:
prodej a výměna olejů PENNZOIL, olejových, vzduchových a palivových filtrů, 

dekarbonizace motoru, palivové soustavy, sání, vstřikování a spalovacího motoru, 
ošetření klimatizace, drobné opravy

Nabízíme:
výhodné slevy pro stálé zákazníky

možnost platby kartou CCS

RYCHLOSERVIS
Dopraváků 844 OTEVÍRACÍ DOBA:
(areál PEMA) PO-PÁ 7.00 - 20.00 hod.
184 00 Praha 8 - Dolní Chabry SO 8.00 - 18.00 hod. 
tel.: 602 274 959

TRIČKO ZDARMA
NYNÍ AKCE - při každé výměně oleje PENNZOIL nebo aplikaci BG care

Akce platná do 30.4.2003
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Kulturní středisko MČ Praha 8
PRONAJÍMÁ

přednáškové a společenské sály 
v Praze 8 − Libni.

Informace na tel.: 222 805 116, 
fax.: 222 805 117,

e−mail: anna.behalova p8.mepnet.cz

KulturnÌ st¯edisko M» Praha 8
Bureöova 2/1661, Praha 8

tel. a fax.: 286 586 094

KulturnÌ d˘m L¡DVÕ
⁄NOR 2003

P¯edprodej v pokladnÏ KD Krakov, Po - »t
16.00 - 19.00 hod., tel.: 283 090 427, ve
sbÏrnÏ SAZKY v KD L·dvÌ, Po - P· 10.00 -
18.00 hod., ve dnech programu do 19.15
hod. TelefonickÈ informace a rezervace
pouze v pokladnÏ KD Krakov. Vstupenky
na vybran· p¯edstavenÌ lze zakoupit 
i v p¯edprodejnÌ sÌti TICKETPRO.

HUDEBNÕ POÿADY

6. 2. »T 19.00 / 90 KË
LOK¡LKA
(Humoristicko - satirickÈ 
hudebnÌ tÏleso.)

19. 2. ST 19.00 / 120 KË
Travesti skupina SCREAMERS
Z·bavn· varietnÌ show.

DIVADLO

4. 2. ⁄T 19.00 / 90 KË
TÿESK ANEB DOU»OVACÕ 
HODINA PRO HAVAROVAN…
S neopakovateln˝m öarmem 
a hravostÌ V·m polechtajÌ 
br·nice legendy naöÌ i evropskÈ 
pantomimy M. Hor·Ëek 
a A. Klep·Ë - CVOCI.

POÿADY PRO DÃTI A ML¡DEé

22. 2. SO 14.00 / 50 KË
V·clav Koubek dÏtem
VODNICK¡ POH¡DKA 
DIVADLA KO“MO
RodinnÈ z·bavnÈ odpoledne 
pro dÏti od 4 do 100 let.

OSTATNÕ

13. - 16. 2. »T - NE 9.00 - 19.00
PROFILA 
Doprodej ËeskÈ a zahraniËnÌ 
v˝bÏrovÈ konfekce.

KulturnÌ d˘m L¡DVÕ
PÿIPRAVUJEME NA BÿEZEN 2003

(p¯edprodej od 20. 2. 2003)

6. 3. Spiritu·l kvintet
(ée jsme je uû nÏkdy slyöeli? 
A byli dob¯Ì!)

11. 3. Divadlo: Na cestÏ duch˘
(äpiËkovÌ herci v irskÈ hospodÏ.)

18. 3. Divadlo: Pepino
(¡ la Moliere - hraje Josef 
Dvo¯·k se svojÌ spoleËnostÌ.)

25. 3. Divadlo: AM - EA
(Znali jsme v pod·nÌ Bolka 
PolÌvky a D·öi Bl·hovÈ, a nynÌ Ö?)

ZMÃNA PROGRAMU VYHRAZENA !

KulturnÌ st¯edisko M» Praha 8
JISKRA -

DIVADLO KARLA HACKERA
Klapkova 26 ï Praha 8-Kobylisy

Telefon: 284 681 103
P¯edprodej vstupenek: »T 10.30 - 11.30; SO
15.00 - 16.00; NE 10.00 - 11.00 hod. Na vy-

bran· p¯edstavenÌ prodej i v sÌti TICKETPRO.

⁄NOR 2003
PÿEDSTAVENÕ PRO DÃTI

1. 2. SO 15.00
O LÕN… LIDUNÃ A TÿECH 
PÿADLEN¡CH
Poh·dka kr·lovÈhradeckÈho 
Divadla U starÈ hereËky.

2. 2. NE 10.00
FERDA MRAVENEC A JEHO 
TRAMPOTY
P¯edstavenÌ LS Jiskra.

8. 2. SO 15.00
POVÕDEJME SI, DÃTI
Poh·dkovÈ p¯edstavenÌ podle 
liter·rnÌ p¯edlohy J. »apka. S 
loutkami hrajÌ Kate¯ina T·borsk·
a Miroslav T·borsk .̋

9. 2. NE 10.00
FERDA MRAVENEC A JEHO 
TRAMPOTY
P¯edstavenÌ LS Jiskra.

15. 2. SO 15.00
TÿI VESEL¡ PRAS¡TKA
»inohernÌ poh·dka s pÌsniËkami 
J. Nohavici v pod·nÌ divadla 
Minaret.

16. 2. NE 10.00
FERDA MRAVENEC
V MRAVENIäTI
P¯edstavenÌ LS Jiskra.

22. 2. SO 15.00
STAR… POH¡DKY »ESK…
Adaptace Star˝ch povÏstÌ Ëesk˝ch 
pro nejmenöÌ v pod·nÌ J. BÌlka.

23. 2. NE 10.00
FERDA MRAVENEC 
V MRAVENIäTI
P¯edstavenÌ LS Jiskra.

PÿEDSTAVENÕ PRO DOSPÃL…

17. 2. PO 19.00
VLASTA TÿEä“¡K
Setk·nÌ s pÌsniËkami a povÌdkami.

V˝znamnÈ jubileum oslavila
LEDEN

KaËabov· Marie, 85 let

V˝znamnÈ jubileum slavÌ
⁄NOR

Derikov· Frantiöka
Halaburdov· Marie

Jelenov· Aneûka, 85 let
Koö·tkov· Miroslava
Kutifel Old¯ich, 90 let
Mal· Miloslava, 90 let

Maökov· VÏra
Olivov· Anna

Proch·zkov· Marie
Rokos Josef

Shejbalov· Milada
SchefelÌn Karel, 93 let

Tich· Boûena
Z·vesk· Miroslava

Zoulov· Milada
Zouza V·clav

Zr˘bkov· DrahomÌra

JUBILEA

Masopustní kultura
je, jak jinak o masopustu, rozverná
Od humoristického folku Lokálky a veselého představení Třesku,
známé pantomimické dvojice Cvoků, t. j. pánů Horáčka a Klepáče, až
po Travesti show skupiny Screamers, na kterou je asi lépe jít bez dět−
ského doprovodu …

Naopak děti, ať samy, nebo s doprovodem (rozmezí 4 − 100 let ), jsou
srdečně zvány na veselé sobotní odpoledne s dětskými písničkami
Václava Koubka a Divadla Koňmo, které předvede odvázanou
Vodnickou pohádku. To vše je pro Vás připraveno v KD Ládví.

V Divadle Karla Hackera − Jiskře je mimo obvyklých pořadů 
a kurzů pro děti připraven recitál nezlomného písničkáře a též originál−
ního spisovatele Vlasty Třešňáka. Po prosincovém Hutkovi a lednovém
Mišíkovi tedy další možnost strávit večer s „myslící“ písničkou.

Takže si do diáře poznačte všechna představení z této stránky a na
viděnou v hledišti.

Zve Vás                                                              Mgr. Karel Dvořák
ředitel Kulturního střediska MČ Praha 8

KULTURNÕ S¡L DOMOVA 
DŸCHODCŸ HL. M. PRAHY

Na HranicÌch 674, Praha 8 - Bohnice

NabÌdka po¯ad˘ pro ve¯ejnost  -  ˙nor 2003
(vstup zdarma)

P·tek  7.2.2003,  15.00 hodin
Beseda s v˝tvarnÌkem V·clavem Skalou, Ëlenem Fondu
v˝tvarn˝ch umÏlc˘, spojena s v˝stavou jeho obraz˘ a tiflo-
grafiky.

NedÏle  9.2.2003,  15.00 hodin
Houslov˝ koncert - ˙ËinkujÌ Ferdinand HaralÌk (housle) a Dr.
Pavel Jandourek (klavÌr), spolu˙Ëinkuje V·clav Vom·Ëka (vio-
loncello). Na programu J. Haydn, W. A. Mozart, F. Schubert a
A. Dvo¯·k.

»tvrtek  27.2.2003,  15.00 hodin
Odpoledne s lidovou pÌsniËkou - ˙Ëinkuje PÏveck˝ soubor
"ZpÌv·me pro radost".

P¯ipravujeme na b¯ezen:

Sobota  8.3.2003,  15.00 hodin
Symfonick˝ koncert - ˙Ëinkuje Student Symphony
Orchestra (Kanada).

St¯eda  19.3.2003,  15.30 hodin
Karel Vacek a jeho doba - koncertnÌ po¯ad PraûskÈho
salÛnnÌho orchestru, p¯ipravil a diriguje V·clav Vom·Ëka.
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Hotel Troja
Nová nabídka 

na našem jídelním lístku

SLEVA 10%
Trojská 1, Praha 8
Tel.: 284 681 129 
www.hoteltroja.cz

2

PRODEJ A SERVIS KANCELÁŘSKÉ TECHNIKY

Horňátecká 19/1772 •182 00  Praha 8 • IČO 62390295

KOPÍROVACÍ STROJE
• nové i repasované

• prodej spotřebního materiálu

• TONER do všech značek 
kopírovacích strojů

! doprava ZDARMA ! 

Objednávky:                
tel./fax:     284 691 759
tel.:          224 262 036
mobil.tel.: 603 412 664
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PPEM servis

PRO POSTIŽENÉ ZÁPLAVAMI 
NA PRAZE 8 SLEVY

PODLAHY
PRODEJ, REALIZACE 

A "RENOVACE"
PARKETY, PALUBKY, 
PLOVOUCÍ PODLAHY, 
dřevěné + laminátové, 

PVC, KOBERCE, KOREK

TEL/FAX: 284 828 574
Mob.: 602/236 870, 

723/009 113

PRODEJNA: PRAHA 8
SOKOLOVSKÁ 200

e−mail: podlahystanela@atlas.cz
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„„Místo, které přátelé doporučují“
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(KOVOSLUŽBA)

O P R A V Y
• Televizorů - i v bytě zákazníka

• Monitorů            • Radiomagnetofonů

• Videí                  • Mikrovlnných trub

• CD přehrávačů

HORŇÁTECKÁ 1065, PRAHA 8

AREÁL SOKOLNÍKY
1.patro, k dispozici nákladní výtah

(snadný přístup)
tel. 284 684 306

Otevírací doba:

Po - Čt     8 - 12       13 - 17.30
Pá            8 - 12       13 - 15.00
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ČSOB SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY
ČČSOB, pobočka Praha - Thámova ČSOB, pobočka Praha - Ke Stírce
Thámova 20, 186 00 Praha 8 Ke Stírce 50, 182 00 Praha 8
tel.: 221 890 711 tel.: 284 007 211
fax: 221 890 761 fax: 284 007 241

NEČEKEJTE, AŽ NAŠETŘÍTE. S ČSOB Spotřebitelskými úvěry snadno a výhodně získáte
prostředky na splnění svých malých i velkých přání. Půjčte si částku od 20 000 do
750 000 korun se zvýhodněnou úrokovou sazbou pro účelové úvěry (již od 8,9 %*)
a maximální dobou splatnosti až 7 let. 

*RPSN pro účelový úvěr 50 000 Kč s dobou splatnosti 1 rok činí 11,34 %.

www.csob.cz 800 110 707
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SOLÁRIA ŠPIČKOVÉ KVALITY

zpevnění a zeštíhlení postavy
na amerických rehabilitačních stolech

rehabilitace páteře a kloubů

TROJSKÁ 72/159 - 182 00 Praha 8 • TELEFON: 284 684 633

S tímto kupónem

sleva 

na prvních
12 hodin
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Daňový poradce nabízí:
• Zpracování daňových přiznání 

ke všem druhům daní

• Daňové poradenství

• Kontroly účetnictví

• Vedení jednoduchého, podvojného 
i mzdového účetnictví

• Optimalizace daňové povinnosti

Jsem členem Komory daňových porad−
ců ČR, za vykonané služby přebírám
zodpovědnost.

Ing. Jan Ployer
Javorová 28, Praha 8

tel.: 604 581 821, 286 884 080
e−mail: jployer@volny.cz
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1 KUS  =  40,−

LIKVIDACE SKLADU
100 druhů výrobků zlevněno

1 KUS = 20,− 

DOMÁCÍ POTŘEBY
DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY

HRAČKY

KDE:: 
METRO FLORENC SOKOLOVSKÁ

(vedle DELVITY)

KUČEROVA 769
PRAHA 9 − Č. MOST II

(vedle CČM)
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(Placená inzerce)

ÚČETNÍ 
KANCELÁŘ

Naše společnost nabízí:
- vedení jednoduchého i podvojného 

účetnictví
- rekonstrukce účetnictví
- ekonomické poradenství
- daňové přiznání
- zastupování na úřadech
- vedení mzdové a personální 

agendy

A servis s.r.o.
Chaberská 6, Praha 8 - Kobylisy

Tel.: 689 0462, 0604 179 680
e-mail: Aservis@wo.cz
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• angličtina, němčina, španělština, ruština,
italština, francouzština a čeština pro cizince

• kurzy obecné, specializované či intenzivní 
• individuální programy "šité na míru" 

pro jednotlivce i firmy
• specializace na TOEFL 

a Cambridgeské zkoušky 
• ranní, večerní i víkendová výuka

Přemyšlenská 68, 182 00, Praha 8, 
tel.: 286 840 777, fax: 286 840 484
www.pragueinstitute.cz a E−mail: info@pragueinstitute.cz

Nabízíme:

JAZYKOV¡ äKOLA
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