10_rij.qxd

26.9.2002 16:11

Strana 1

POVODŇOVÁ SITUACE
ZAŽILI JSME POVODEŇ −
KARLÍN A LIBEŇ 2002 STR. 2
MĚSÍC POTÉ
OBNOVA INŽ. SÍTÍ
NOVINY MÃSTSK… »¡STI PRAHA 8

ZahraniËnÌ
pomoc

STRANA 2

www.Praha8.cz

ÿÕJEN 2002

PovodnÏ
oËima
zastupitel˘

OcenÏnÌ
str·ûnÌk˘
a hasiË˘

POVODNĚ
POLICIE ČR ZASAHUJE STR. 5

STRANA 3

STRANA 5

POVODŇOVÁ PŘÍLOHA

M˘j dÌk pat¯Ì vöem!
Povodeň, která letos
v srpnu zasáhla naši
městskou část, je nej−
větší katastrofou v no−
vodobé historii. Voda
přišla s neměřitelnou
silou a obnažila naše
silné i slabé stránky.
Výrazně zasáhla pře−
devším obyvatele Kar−
lína a dolní Libně.
Jako Starosta Měst−
ské části Praha 8
a předseda místního
krizového štábu chci
Vám všem poděkovat. Většina z Vás
nepodcenila hrozící nebezpečí, včas
uposlechla výzvy k evakuaci a přes
obrovský rozsah škod, které voda
napáchala na území naší městské části,
nedošlo ke ztrátám na lidských
životech. Můj dík patří všem poli−
cistům, vojákům, hasičům, zá−
chranářům a dobrovolníkům, kteří
pomáhali všude, kde bylo potřeba
a dělali vše, co bylo v jejich silách, aby
zmírnili následky povodně. Dík patří

i firmě Metrostav, která
pomohla při evakuaci
ohrožených obyvatel.
Už od samého po−
čátku povodní byla pro
nás prioritou bezpečnost
obyvatel postižených
oblastí. Proto jsme se
snažili občany evakuo−
vat včas, dostat všechny
lidi do bezpečí dříve,
než se Vltava vylije
z břehů a voda začne
rychle a nebezpečně
stoupat. Celkem bylo
z postižených oblastí evakuováno 25 000
lidí. Bohužel ne všichni obyvatelé si včas
uvědomili skutečnou míru nebezpečí. Ty
jsme pak museli, už během povodně,
zachraňovat nákladními auty − a později,
když hladina vody stále stoupala, i čluny.
Takto doslova zachráněno bylo dalších
800 lidí. Podařilo se nám zabezpečit
i včasný odtah všech vozidel z ulic
Karlína a Libně a předejít tak dalším, už
i tak velkým škodám na majetku našich
občanů.

Do budoucna bych si přál, aby se do
vodou postižených oblastí opět vrátil
jejich duch. Karlín je totiž čtvrtí, která
má svoji osobitost. Je to nenapodobitel−
ný originál, i když tato katastrofa byla
obrovským zásahem do jeho života. Já
ale věřím, že Karlín to nezlomí. Když
jsem viděl na ulicích ty ohromné hro−
mady sutin a odpadů − a vedle zapích−
nutou státní vlajku, to mě moc potěšilo.
I proto věřím, že Karlín zase bude žít
a postupně se začne vracet do svých
normálních kolejí.
Na závěr bych chtěl ocenit především
práci všech dobrovolníků, kteří neú−

navně dřeli ať při stavbě povodňových
hrází, či při následném úklidu zabah−
něných ulic. Chci poděkovat vojákům,
hasičům, policistům a záchranářům,
kteří odvedli perfektní práci. Ještě jed−
nou děkuji všem členům krizového
štábu, zaměstnancům radnice, kteří se
neváhali zapojit do záchranných i úkli−
dových prací. A děkuji i podnikatelům,
kteří nezištně nabídli materiální a fi−
nanční pomoc, přestože nezřídka sami
utrpěli nemalé ztráty.
Děkuji Vám všem.
Josef Nosek
Starosta MČ Praha 8

Vážení občané,
v souvislosti s ničivými povodněmi, které v uplynulých týdnech zasáhly Hlavní
město Prahu a zejména postihly oblast historické čtvrti Karlín, se na Vás obracím
jménem postižených občanů naší městské části, s prosbou o finanční pomoc.
Škody, které rozbouřený živel napáchal na majetku, sahají jen na Praze 8 do výše několika miliard korun a není v silách jednotlivců, ani Úřadu Městské části Praha 8, z vlastních zdrojů sanovat způsobené škody.
Naší snahou je co nejdříve obnovit tuto krásnou část Prahy, aby se do ní vrátil život
a obyvatelé Karlína mohli být opět na svou čtvr pyšní. K tomuto účelu jsme zřídili
zvláštní povodňové konto - číslo účtu 888 888 822/0800.
Děkuji Vám za poskytnuté prostředky a za naději na rychlou obnovu Karlína.
Josef Nosek

Voda zmÏnila mnoha lidem ûivot
V polovině srpna letošního roku Prahu postihla
nejničivější povodeň v jejích novodobých dějinách.
Nejvíce postiženými oblastmi Prahy 8, kam se
vylila rozvodněná Vltava, byl Karlín a dolní část
Libně. Pod vodou se ocitlo například autobusové
nádraží Praha − Florenc nebo budova Hudebního
divadla Karlín. Voda ničila vše, co jí přišlo do cesty.
Pondělí 12. srpna 2002. V Karlíně hustě prší.
Policisté začínají ohrazovat nejvíce ohrožená místa,
kterých postupně přibývá. Od 2. hodiny v noci je vy−
hlášena dobrovolná evakuace obyvatel, od 5. hodiny
pak povinná. Čtvrť objíždějí policejní vozy s výzvou,
aby si obyvatelé sbalili nejnutnější věci a nastoupili do
přistavených autobusů.
Úterý 13. srpna 2002. Na trase metra B jsou uza−
vřeny stanice Křižíkova a Invalidovna, metro těmito
stanicemi jen projíždí. Tramvaj nejezdí v Karlíně,
v Libni a mezi zastávkami Palmovka a Střelničná, po
Libeňském mostě jezdí pouze městská hromadná
doprava. Prahou již několik hodin protéká více než
stoletá voda.
Středa 14. srpna 2002. Průtok Vltavy již nelze
měřit. Městem už protéká více než 5000 metrů
krychlových vody za vteřinu. Dosud nebyl zazna−
menán žádný případ rabování, to policisté nepotvrdili,
ani když prošetřovali oznámení o údajně rozbité
výloze obchodu v Křižíkově ulici. Povodeň je
pravděpodobně největší za posledních 200 let. Na
pražském Těšnově, kde se běžně valí tisíce aut, desítky
tramvají a davy lidí, se jediným dopravním prostřed−
kem staly hasičské záchranné čluny. V Karlíně je vidět
jen rozlitá voda, která zaplavila obchody. Nad hladi−
nou jsou už jen vršky tramvajových zastávek
a dopravních značek. Skoro všechny obchody v kritic−
kých oblastech jsou zavřeny, služby nefungují.
Jediným námětem rozhovorů jsou záplavy, tak velkou
vodu nezažilo několik předešlých generací Pražanů.
Jak dlouho bude trvat, než se řeka vrátí zpět do svého
koryta, nikdo nedokáže odhadnout − mluví se o něko−

ZDARMA
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KARLÍN OPRAVDU ŽIJE DÁL!
POVODNĚ Z POHLEDU
OBČANŮ
STR. 4

lika dnech až týdnu. Evakuovaní lidé se do svých
domovů ještě rozhodně vracet nesmějí.
Čtvrtek 15. srpna 2002. V Křižíkově ulici v Karlíně
se těsně po poledni zřítil zaplavený dům. Když k domu
dorazili hasiči, velitel zásahu slyšel ze sutin zvonit
mobilní telefon, který časem utichl. Pravděpodobně jej
tam někdo zapomněl. Přesto na místo neštěstí přijel
psovod z Berouna, přivolán byl také statik. Akce je
komplikovaná tím, že technika pro zásah musí být na
lodičkách, v karlínských ulicích jsou dva metry vody.
Přítomnost lidí nebyla potvrzena. Hasiči varují před
příliš rychlým a unáhleným odčerpáváním vody ze
zatopených sklepů. Pokud domy stále ještě omývá voda
zvenčí, mohl by její tlak nebezpečně narušit statiku
domů. Obyvatelé zaplavených oblastí by se neměli do
svých domovů vracet dřív, než budovy posoudí odborní−
ci. Voda totiž mohla narušit statiku objektů a způsobit

trhliny ve zdivu, a stavby nemusejí být bezpečné.
Trhliny ve zdech může způsobit voda, která se dostane
do zeminy pod domem a nadlehčuje budovu. Při vysy−
chání půdy pak objekt sedá, což představuje zátěž pro
promáčené stěny, klenby i pilíře. Stěny většiny objektů
jsou totiž založeny jen 30 centimetrů pod podlahou
suterénu. Když jedna část objektu selže, postupně se
zátěž přesune jinam. Nebezpečí se tedy nedá vyloučit.
Někteří lidé však v zatopených domech stále zůstávají.
Statici varují. V důsledku narušené statiky by mohlo
dojít ke zřícení dalších domů.
Pátek 16. srpna 2002. Na Sokolovské ulici se krátce
před polednem zřítil zaplavený dům. Policisté
a přivolaní hasiči jeho trosky prohledali, žádnou oběť
neobjevili. V Karlíně se tak po katastrofálních
záplavách zřítil již druhý dům. Zkoumají se také
komunikace, pod nimiž se po záplavách vytvořily
nebezpečné dutiny, zajišťují se přístupové cesty pro
vyklízení jednotlivých domů.
−red−, Foto: J. Hilmar

K¯iûovatka ulic Sokolovsk· a PrvnÌho pluku, 14. 8. 2002.

Nabídka
Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a
Zastupitelstva Městské části Praha 8 dne 1. a 2. listopadu 2002
Máte−li zájem pracovat jako člen okrskové volební komise na území Městské
části Praha 8 a jste starší 18 let, kontaktujte nás na telefonním čísle 222 805 555
nebo osobně či písemně na adrese: Úřad Městské části Praha 8, odbor občansko −
správní, U Meteoru 6, Praha 8 − Libeň, 180 48, 1. patro, kancelář č. 131. Odměna
člena komise činí 800 Kč a stravné cca 230 Kč.
JUDr. Martina Tikalová
vedoucí občansko − správního odboru ÚMČ Praha 8

Úřad Městské části Praha 8 a
Italský kulturní institut v Praze
si Vás dovolují pozvat na
výstavu současného italského malíře

ROMANO NOTARI
Výběr z díla 1976 − 2002
16. října − 12. listopadu 2002
denně od 10.00 do 18.00 hod.
GRÁBOVA VILA / Na Košince 1 (z ul. Povltavská),
Praha 8 − Libeň. Informace: tel.: 222 805 187

JUBILEA
VOLBY

STR. 6

Vážení čtenáři,
když jsem psal úvodník k poslednímu
číslu Osmičky, které vyšlo počátkem
srpna, zmínil jsem to, že letošní léto je
poněkud nešťastné svojí přemírou deš−
tivých dnů. A to jsem samozřejmě netušil,
co přijde za necelé dva týdny a s ohrom−
nou silou přírodní katastrofy udeří na
Prahu a postihne tak výrazně naši měst−
skou část. Pomalu si zde na radnici
Prahy 8 zvykáme říkat: čas před povodní
a po povodni. Tak významnou se stala
povodeň v Karlíně a dolní části Libně pro
celou MČ Praha 8.
Tímto úvodním slovem zároveň
vysvětluji a také omlouvám skutečnost, že
nevyšla zářijová Osmička, na které bylo
nutno pracovat od poloviny srpna. Tedy
v době, kde byl Libeňský zámek bez elek−
trického proudu, a tak jsme byli bez
redakčních počítačů, sítě a spojení.
Navíc jsem byl celou polovinu srpna po
povodni v krizovém centru na kulturním
domě Krakov, kde se také shromažďovala
a distribuovala humanitární pomoc
bezprostředně postiženým.
V uplynulých dnech a týdnech jsme
poznávali charaktery lidí, jako je tomu
vždy, když nastane krize. I zde, vedle
starosty, většiny radních a zastupitelů,
kteří měli záchranné práce a starost
o odstraňování následků povodní, jaksi
v popisu práce a zhostili se jí, podle toho,
čeho jsem byl svědkem, i podle mínění
mnoha lidí, s nimiž jsem hovořil, skvěle,
pracovalo množství dobrovolníků. Byli
mezi nimi studenti škol, ženy z domác−
ností, lidé ze všech koutů republiky, kteří
si vzali dovolenou či neplacené volno
a pomáhali Praze 8. Samozřejmě velké
poděkování patří Armádě ČR, velitelům
i stovkám vojáků, kteří odpracovali hodně
přes 100 tisíc hodin při odstraňování
následků povodní v dolní Libni i v Kar−
líně. Bez jejich pomoci bychom si dovedli
jen stěží představit odklízení desítek tisíc
kubických metrů domovního odpadu,
který vznikl jako důsledek velké vody.
Velkou práci odvedla i charitativní
společnost Adra a Charita. Jejich re−
prezentanti byli oceněni vedením radnice
a pan starosta jim předal děkovné
diplomy na setkání 24. září.
Nyní je na nás všech, kteří bydlíme
v Praze 8, abychom pomohli, či se
podíleli na obnově postiženého Karlína.
Nejdůležitějším úkolem je po odstranění
bezprostřední havarijní situace a návratu
obyvatel do bytů a firem do jejich sídel
získat finanční prostředky, především
jako dotace státu a Magistrátu a půjčky
za výhodných podmínek. Škody v Karlíně
jsou takového rozsahu, že samotná MČ
Praha 8 ani zdaleka nemá finanční
prostředky na jejich pokrytí.
Karlín bude žít! − to je ústřední heslo,
které se objevilo jako logo na tričkách,
vytištěných s podporou radnice. A tady je
druhý úkol. Pozvednout mysl, naladit se
optimisticky, vždyť každá přírodní kata−
strofa je také výzvou k novému úsilí
a dalšímu rozvoji. Kéž se to co nejrychle−
ji nám všem podaří a Karlín se rychle
vrátí do své bývalé krásy, dynamiky,
a získá zpět své zvláštní charisma.
Tato Osmička je výjimečná, neobsahu−
je totiž obvyklé rubriky. Dali jsme před−
nost informacím o povodních, článkům
zastupitelů, kteří povodně reflektují přes
svoji odbornost a několika příspěvkům
lidí z Karlína. Také jsme zveřejnili
některé údaje ke komunálním volbám,
které nás za měsíc čekají. Ale především
přednost má řešení situace po povodních.
Přeji nám všem hodně invence při jed−
náních a hodně úspěchů při sjednávání
pomoci všeho druhu,
Váš

Mgr. Tomáš Květák, šéfredaktor
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BENEFI»NÕ KONCERT
⁄¯ad MÏstskÈ Ë·sti Praha 8
odbor pro styk s ve¯ejnostÌ a kultury

si V·s dovoluje pozvat
na benefiËnÌ koncert

Foerstrova komornÌho
pÏveckÈho sdruûenÌ
ve Ëtvrtek 3. ¯Ìjna 2002
v 18.00 hodin
Z·meck· kaple
LibeÚskÈho z·mku
Zenklova 35, Praha 8
Informace na tel.: 222 805 187

⁄¯ad MÏstskÈ Ë·sti Praha 8
odbor pro styk s ve¯ejnostÌ a kultury

si V·s dovoluje pozvat
na v˝stavu fotografiÌ
ZAéILI JSME POVODE“ KARLÕN A LIBE“ 2002

ZahraniËÌ se s n·mi solidarizuje
Dne 10. září 2002 převzal
Starosta Městské části Praha
8 Josef Nosek z rukou velvy−
slance Švédského království
pana Haralda Fältha dar,
který Praze 8 věnovala Švéd−
ská vláda.
Jedná se o unikátní geo−
fyzikální radar, který slouží
k odhalování dutin v terénu,
zejména pod komunikacemi.
Předání daru se na Libeňské
radnici zúčastnil předseda
Senátu Parlamentu ČR Petr
Pithart, který vedl jednání
s představiteli švédské vlády
o této humanitární pomoci povod−
němi postiženým oblastem.
Ve stejný den přijel na
Libeňskou radnici velvyslanec

Spojených států Amerických pan
Craig Roberts Stapleton, který si
v doprovodu pana starosty a dalších
představitelů radnice prohlédl
postižený Karlín. Svoji ochotu k pod−
poře nových projektů v Karlíně také
vyjádřila vedoucí konzulárního
oddělení velvyslanectví Polské
republiky Anna Olszewska. Chystá
se návštěva Jeho královské výsosti
Lucemburského velkovévody, který
hodlá finančně podpořit některý
z konkrétních projektů na obnovu
postiženého Karlína.
Nyní bude důležité co nejrychleji
zpracovat kvalitní projekty na
obnovu Karlína a dolní Libně, aby−
chom mohli čerpat nabízenou
zahraniční finanční pomoc.
−red−

MinistrynÏ Buzkov· navötÌvila KarlÌn
Velká voda v Karlíně a Libni se samozřejmě nezastavila ani před ško−
lami. Více či méně bylo poškozeno pět mateřských škol a čtyři zá−
kladní. Povodeň se tak přímo dotkla přibližně tisíce šesti set dětí.
Na karlínské školy se 9. září přijela podívat ministryně školství paní
Petra Buzková. Ředitelka ZŠ Molákova paní Samková seznámila vzác−
nou návštěvu s rozsahem škod na své škole, zejména pak na jídelně,
a zcela novém, nedávno otevřeném hřišti. Podobně neradostný pohled se
naskytl i na ZŠ Lyčkovo náměstí, kde byla mimo jiné poškozena i právě
zrekonstruovaná, velmi krásná fasáda.
Kromě této zkázy viděla paní ministryně také výsledky usilovné práce
vedení škol i zaměstnanců, řady dobrovolníků a vojáků při likvidaci
následků katastrofy. Věříme, že díky jim i díky podpoře, kterou paní mi−
nistryně přislíbila se ve všech poškozených školách začne brzy učit.
−red−

v Synagoze na Palmovce
(Praha 8 - LibeÚ, u vestibulu
stanice metra Palmovka)
8. - 28. ¯Ìjna 2002
dennÏ od 13.00 do 18.30 hod.
Vernis·û 7. ¯Ìjna 2002 v 17.00 hod.
V˝stava je po¯·d·na ve spolupr·ci s Magistr·tem hl. m. Prahy
a sdruûenÌm Serpens.
SvÈ vlastnÌ fotografie m˘ûete
p¯inÈst kdykoliv v dobÏ kon·nÌ
v˝stavy p¯Ìmo do synagogy, kde
budou ihned vystaveny. BliûöÌ
informace na tel: 222 805 187
nebo 222 805 114.

Pozvánka
Základní umělecká škola, Praha 8,
Klapkova 25, Vás srdečně zve na
Benefiční koncert sborů a souborů
ZUŠ, který se koná 4. října 2002 od
18.30 hodin v Salesiánském divadle
(Praha 8, Kobyliské náměstí 1).
Vstupné je dobrovolné. Výtěžek ze
vstupného bude věnován na obnovu
zařízení škol Městské části Praha 8,
které byly poškozeny v průběhu
povodně.
Pavel Lavička
zástupce ředitele

Informace o nájemném
Rada Městské části Praha 8 na svém
zasedání dne 4. září 2002 schválila
storno nájemného u bytů a neby−
tových prostor v bytových domech ve
vlastnictví obce, tj. Hlavního města
Prahy, svěřených Městské části Praha 8,
na k. ú. Karlín a Libeň, které nemohly
být užívány z důvodu povodně, a to za
období od 1. srpna 2002 do 30. září
2002.

Pražská správa
sociálního zabezpečení
Pražská správa sociálního zabezpe−
čení, územní pracoviště Praha 8, se
přestěhovalo ze zatopeného objektu
v Nekvasilově 2 do náhradních pros−
tor v ulici Trojská 13 (Finanční úřad).
Provoz podatelny je zajištěn denně.
Tel.: 284 01 21 11, fax: 284 01 26 80
nebo 284 01 23 49.
Ing. Miluše Ponzerová
vedoucí územního pracoviště

Úřad Městské části Praha 8
odbor pro styk s veřejností a kultury

hledá paní nebo pána
na hlídání výstavy Romano Notari
v Grábově vile

od 15.10. do 12.11. 2002
Zájemci se mohou hlásit ihned
na tel.: 222 805 114

PovodÚov· situace v Libni a KarlÌnÏ
Dvacet pět tisíc obyvatel
má malé okresní město,
jako je Jičín nebo Klatovy.
Dvacet pět tisíc lidí vyhnala
voda z Libně a Karlína.
Záplavová vlna zničila
obytné domy, instituce,
školy, veřejná prostranství
a komunikace. Městská a osobní
doprava zkolabovala, voda udělala
z části Prahy 8 − mrtvé město.
Po opadnutí vody zažila většina lidí
šok. Obyvatelům Libně a Karlína
připravil první návrat domů smutné
překvapení. Zápach z potravin a kluzké
bahno bylo prvním přivítáním. Někte−

rým zůstaly jen prázdné stěny.
Hromady zničeného nábytku,
elektroniky, šatstva, rozbité
výklady a střepy skel se nahro−
madily na chodnících.
Obrovské škody byly způ−
sobeny i ve školách. Základní
škola Molákova − oáza zeleně
v sídlišti Invalidovna. Tady voda zničila
tělocvičnu, jídelnu a samozřejmě
vybavení přízemních tříd. Základní
škola na Lyčkově náměstí. I zde bylo
zničeno celé přízemí, vybavení učeben
a také mateřská škola, která byla
součástí celého komplexu. Obdobné
škody voda vykonala i v ZŠ Pernerova.

Tělocvična a přízemní učebny vzaly za
své. Do těchto škol chodilo 1200 žáků.
Mateřská škola Nekvasilova byla vodou
poničena tak, že není zcela jasné, jestli
se vyplatí rekonstrukce původní bu−
dovy. Ani školky Na Kotlasce nebo
U Sluncové nezůstaly bez úhony. A to
pod mateřské školy patří docházkově až
170 dětí. Základní školu Zenklova voda
už sice zasáhla méně, ale přízemí
a sklepní místnosti také nezůstaly bez
pohromy. Škody na vybavení a zařízení
škol se odhadují přes pět milionů korun.
Soňa Teplá
radní, ČSSD

Humanit·rnÌ
pomoc z Pa¯Ìûe

Humanit·rnÌ pomoc po povodnÌch
Prosíme o zasílání veškerých nabídek a požadavků na
adresu: Kulturní středisko MČ Praha 8, Zenklova 1/35, 180 48
Praha 8, tel.: 222 805 124 nebo 222 805 116, fax: 222 805
117, e−mail: jitka.rabusicova@p8.mepnet.cz.
Naší hlavní snahou je, aby systém nabídek a požadavků
dobře fungoval.

Mgr. Karel Dvořák

SbÏrn˝ dv˘r ve Voct·¯ovÏ ulici je opÏt v provozu
Sběrný dvůr hlavního města Prahy,
který se nachází v blízkosti Li−
beňského mostu a jehož provozo−
vatelem je společnost IPODEC −
ČISTÉ MĚSTO, a. s., opět slouží
občanům v plném rozsahu.
Na sběrném dvoře lze odložit skoro
vše kromě směsného komunálního
odpadu, některých druhů odpadů
nebezpečných, uložit nelze ani odpady

ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

V ŘÍJNU 2002
1. 10. ÚTERÝ
Na Vartě • Nad Rokoskou
2. 10. STŘEDA
Pakoměřická − Březiněveská • Uzavře−
ná • Frýdlantská (parkoviště u křižo−
vatky ul. Žernosecká − Ďáblická)
3. 10. ČTVRTEK
Mazurská (u trafostanice) • Kory−
canská − K Ládví
8. 10. ÚTERÝ
Kašparovo náměstí • Na
(parkoviště)

Truhlářce

9. 10. STŘEDA
Štěpničná (parkoviště) • Šimůnkova •
Nad Popelářkou
10. 10. ČTVRTEK
Třeboradická • Havlínova − Pohnertova
• Pod Vodárenskou věží − Společná
15. 10. ÚTERÝ
Pod Labuťkou − Prosecká • Gabčíkova
(za ul. Kubišova)
16. 10. STŘEDA
Burešova • Služská − Přemyšlenská
• V Zahradách − Na Sypkém
17. 10. ČTVRTEK
Zhořelecká (parkoviště) • K Mlýnu −
Drahaňská, ev. Na Zámkách
22. 10. ÚTERÝ
Kandertova (proti ul. Lindnerova) • Ke
Stírce − Na Stírce
23. 10. STŘEDA
Třebenická • Modřínová • Kurkova •
Vršní (u ul. Líbeznická) • Lodžská −
Zhořelecká (parkoviště)

Už celkem druhou zásilku humanitární pomoci
přivezly dva kamióny z Paříže pro Prahu.
V kulturním domě Krakov ji velvyslanec ČR ve
Francii Petr Janyška symbolicky předal asistentce
primátora Janě Selicharové, která zahraniční pomoc
Praze koordinuje. Zásilka obsahuje především čisticí
prostředky, hygienické pomůcky a vakcíny. „Před
třemi lety Praha pomohla Paříži, když ji zasáhla
větrná smršť − pomoc z Prahy tehdy dorazila dokonce
jako jedna z prvních. Pařížský starosta na to nezapomněl a teď se osobně snaží o to, aby Praha od Paříže dostávala vše, co je
zapotřebí, a pokud možno co nejrychleji,“ řekl Petr Janyška.
−pkl−

Na Úřadě Městské části Praha 8 se již od poloviny srpna,
kdy velká voda připravila občany Karlína a Libně
o majetek, shromažďují věcné dary i nabídky pomoci
k odstraňování škod.
Velké množství materiální pomoci bylo shromážděno
v Krizovém centru v Kulturním domě Krakov v Bohnicích.
Odtud je a po jistý čas ještě bude občanům předávána
prostřednictvím ubytovacích středisek pro evakuované
a humanitárního střediska na Karlínském náměstí.

Rozmisťování VOK
V říjnu je vypuštěno přistavování
VOK v Karlíně a části Libně, protože
v uvedených lokalitách dosud probíhá
intenzivní úklid. Pro zachování kapa−
cit povodňového odvozu VOK je tedy
omezeno rozmisťování a odvoz VOK
z ostatních lokalit MČ Praha 8.
Předpokládá se, že povodňový úklid
skončí do konce října, ale pokud to
vývoj situace dovolí, bude při−
stavování VOK v Libni a v oblasti
Invalidovny obnoveno již dříve, ač
v omezeném rozsahu. Zároveň upo−
zorňujeme občany, že mohou využívat
Sběrný dvůr ve Voctářově ulici, kde
byl obnoven normální provoz.
odbor životního prostředí

hnijící a zapáchající včetně odpadů
živočišného původu. Nepotřebné věci tu
mohou bezplatně odložit nejen občané
Městské části Praha 8, ale i všichni oby−
vatelé hlavního města. Uložení odpadu
je pro občany zdarma, veškeré náklady
za ně hradí Magistrát. Za poskytnuté
služby platí pouze firmy a podnikatelé,
ti si ale tyto náklady mohou, ve vazbě
na pří−slušná ustanovení právních před−

pisů, uplatnit jako daňově uznatelné.
Sběrný dvůr hl. m. Prahy,
Voctářova ulice, Praha 8, tel.: 266 00
72 99, provozní doba: PO − PÁ: 8.30 −
18.00 hod. − v zimě do 17.00 hod., SO:
8.30 − 15.00 hod. Obsluze sběrného
dvora je nutno předložit občanský
průkaz.
−red−

24. 10. ČTVRTEK
Na Dlážděnce − U Sloupu (parkoviště)
• Podhajská pole (parkoviště) •
Drahorádova
29. 10. ÚTERÝ
Pivovarnická (proti ul. Na Hájku) •
Kubišova − U Vlachovky
30. 10. STŘEDA
Roudnická (za Bešťákovou) •
Kubíkova (u DD) • Davídkova (u ul.
Tanvaldská − parkoviště) • Janečkova •
Stejskalova (štěrkové parkoviště
u Rokytky)
31. 10. ČTVRTEK
Písečná − K Sadu • Gdaňská •
Dolákova − Hackerova • Fořtova − Do
Údolí • 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 harmono−
gramu uveden jako den přistavení.

HISTORICK… VYCH¡ZKY
5. ¯Ìjna ï Star· rychta v pablescÌch
tradic / Sraz ve 13.45 hod. p¯ed
Stavovsk˝m divadlem
12. ¯Ìjna ï Plesov˝ d˘m VusÌn˘
Sraz ve 13.45 hod. p¯ed kostelem sv.
Jakuba na St. MÏstÏ

10_rij.qxd
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POVODNÃ O»IMA ZASTUPITELŸ

Povodeň
Toto slovo jsme v poslední
době slyšeli, četli i vyslo−
vovali v různých pádech
každý den mnohokrát.
Dlouhé roky jsme v Praze
zůstali ušetřeni. Viděli
jsme sice obrázky posti−
žených vesnic a měst
a mnozí pomáhali před
pěti lety na Moravě i v dalších letech v jiných,
menších zaplavených oblastech, ale přesto jsme
si něco podobného nedovedli představit na
Kampě, na Malé Straně, v Holešovicích, ani
v Karlíně a Libni.
Proti padesáti, dokonce i stoleté vodě jsme měli
být ochráněni. Bohužel tato měřítka byla nastavena
před mnoha lety a za jiných podmínek. Vltava i její
přítoky a celé jejich okolí změnily zcela tvář.
V Praze od poslední velké povodně v roce 1890
vznikla nová nábřeží, zaniklo Podskalí, a celá část
Starého Města byla přestavěna. Odborníci jistě naj−
dou další důvody, proč tentokrát Vltava vtrhla
s takovou silou právě do Karlína, Libně, Holešovic

a Tróji. Vždyť na Invalidovně voda vystoupila o 2,5
metrů výše než před 112 lety, a to už se zcela
vymyká výše zmíněným měřítkům. Je jasné, že
všechny povodňové plány a mapy záplavových
oblastí budeme muset na základě letošní zkušenosti
„přehodnotit“. Toto nehezké slovo budu muset
použít ještě několikrát.
V nedávné době přijímaly obě komory parlamentu
zákon o krizovém řízení. Byl napsán a schvalován
v době, kdy byly jen omezené praktické zkušenosti
s podobnou katastrofou a navíc v době, kdy docháze−
lo současně k přestavbě celé státní správy. Teď by měl
být podroben „přehodnocení“ právě na základě čer−
stvých zkušeností, tak aby byly jasně stanoveny kom−
petence jednotlivých stupňů a složek celého systému.
Velmi citelnou ránu utrpěla pražská doprava
poškozením metra. Celá léta jsme žili v přesvědčení,
že nás metro může uchránit před všemi myslitelnými
ohroženími, a všichni jsme přitom mohli vidět při
větším dešti, jak místy prosakuje a místy přímo kape
voda. Jak mohlo tedy odolat obrovskému tlaku
letošní povodně? Věřím, že bude opraveno tak, aby
zejména drahé technologie byly v podobné situaci
uchráněny, ale jeho funkci jako úkrytu mnoha
Pražanů před vodou z vltavské kaskády budeme
muset asi také „přehodnotit“.

Povídání o povodních
Nevesely, truchlivy jsou ty vodní kraje …Tak by mohlo začínat povídání
o událostech letošního srpna a jejich následcích. V našich krajích nezvykle
vydatné deště způsobily povodně, které nejsou srovnatelné se zkušenostmi
předchozích generací. Následky v celém státě jsou obrovské, ale v případě
MČ Praha 8 přímo děsivé.
V oblasti Karlína a Libně bylo nutné vystěhovat zhruba 25 tisíc lidí a alespoň
pro část z nich zajistit ubytování a stravování. Na relativně malé ploše Karlína
došlo k zaplavení téměř všech budov do výše jednoho až čtyř metrů. Několik
domů nevydrželo a došlo k jejich zřícení. Zatím jde pouze o tři objekty, ale totéž
lze očekávat u dalších odhadem deseti staticky poškozených domů. Podle zkušeností se záplavami na
Moravě může toto číslo po zimním období být ještě vyšší. Téměř všechny přízemní byty byly poškozeny
natolik, že je otázkou, zda mohou být i v budoucnu použity k původnímu účelu. Jejich využití pro pod−
nikání bude zkouškou odvahy podnikatelů, kteří byli finančně poškozeni zničením zásob a přerušením čin−
nosti. Městská část Praha 8 tak přišla zhruba o 500 bytů v majetku obce, ztrátu dalších asi 1200 bytů lze
očekávat v majetku družstev a soukromníků. Tuto situaci je nutno řešit přednostně a zajistit všem povod−
ní postiženým občanům alespoň přechodné bydlení. Obec musí pomoci i podnikatelům při vybudování
nové infrastruktury potřebné pro normální život čtvrti. Náprava bude finančně i organizačně velmi náročná
a vedení radnice tento problém postupně řeší ve spolupráci s Magistrátem.
Současně je nutné zabránit případným zdravotním následkům a provést urychleně důkladný úklid celé
čtvrti, který do dnešního dne stál cca 100 milionů korun. Celkové náklady na odstranění škod po povod−
ních na území Prahy 8 lze odhadnout na několik miliard korun. Tyto prostředky městská část nemá a jejich
získání se předpokládá formou cílených státních dotací, s pomocí radnice hlavního města, půjček, a v tom
nejzazším případě i prodejem části majetku obce. Značné škody způsobila voda i na budovách a zařízeních
škol, v Karlíně, zejména na školách Lyčkovo náměstí a Pernerova, v Libni pak na škole Zenklova. Všechny
budou uvedeny do částečného provozu k 1. říjnu. Budova mateřské školy Nekvasilova byla poškozena
natolik, že bude nutná její demolice. V případě základní školy Molákova je nutno posoudit výši nákladů
na rekonstrukce − eventuelně na výstavbu nové budovy. Voda se nevyhnula ani památkám nedávno prac−
ně opraveným s nemalými finančními náklady. Jde zejména o budovy tzv. Löwitova mlýna a pivovaru
v libeňském podzámčí. V současné době je samozřejmě potřeba postarat se přednostně o občany, a rekon−
strukce památek posunout na dobu pozdější. V této oblasti budou podniknuty kroky k zabránění dalšího
nárůstu škod a zajištění bezpečnosti.
Jiří Reiner
radní, ČSSD

Volební období a bilancování
Končí jedno volební období v historii Prahy 8 a nastává čas bilancování a úvah
na téma „Jaké byly uplynulé čtyři roky?“. Podle mého názoru budou končící
čtyři roky zaznamenány v kronikách změnou starosty, začátkem přeměny
Karlína v moderní městskou část, prvními stavbami na Rohanském ostrově.
Hodně místa v kronice Prahy 8 budou mít srpnové povodně letošního roku.
Takže místo bilancování uplynulých let se chci s Vámi, vážení spoluobčané,
zamyslet nad jednoduchou otázkou „Jak dál“?
Poslední týdny ukázaly, kolik obětavých lidí žije mezi námi, kolik schopných
úředníků do nepohody pracuje na Úřadě Městské části Praha 8. Velká voda přehod−
notila snad všechny plány a úvahy. Musíme řešit úkoly, které si nikdo nedovedl před srpnem představit.
Jenom pro ilustraci, na postiženém území žije 35 000 lidí a 25 000 z nich bylo evakuováno. Na staré
Invalidovně hladina vody dosáhla 294 centimetrů nad značku hladiny vody při katastrofálních povodních
v roce 1890. Jinak řečeno, stojí před námi obnova takového města, jako je Beroun, Benešov nebo Litoměřice.
Škody jsou nepředstavitelné a budou v miliardách korun. Jak dál? Praha 8 musí vyřešit dvě věci. Zajistit
obyvatelnost území, která byla zatopena, tak, aby se většina lidí mohla vrátit do svých domovů a těm, kteří
o svůj domov přišli, zajistit domov nový. Zajistit obyvatelnost není jen o bytech, ale i o energiích, dopravě,
lékařské péči, obchodech, službách, odpadech, telefonech a dalších a dalších věcech. Na řešení těchto prob−
lémů pracuje velké množství lidí včetně komise jmenované radou a sestavené ze zastupitelů a odborníků.
V ostatních částech zajistit normální život a pokračování rozvoje celé Prahy 8. Zajištění normálního chodu
a rozvoje bude v nejbližších letech složitější. Záměrně jsem napsal Praha 8, protože řešení těchto problémů
není jen věcí úřadu, zastupitelstva, odborníků, ale je to věcí všech, kteří v Praze 8 žijí a pracují. I když na
řešení výše uvedených problémů pracuje mnoho lidí, je každý, kdo se chce aktivně zapojit, vítán. Pro další
rozvoj celé Prahy 8 je důležitým dokumentem územní plán. Velká voda nastavila nové priority, určila v řadě
lokalit nově podmínky výstavby a ukázala nové pohledy na naše záměry. Z tohoto pohledu bude prioritou
číslo jedna pro příští volební období, které začne za několik týdnů, zpracování nového územního plánu.
Půjde například o zcela nový pohled na Maniny a Rohanský ostrov, kde musí zůstat prostor na velkou vodu,
a ne stavět až na břeh řeky. Stejně tak musíme rozhodnout, jak bude vypadat obnovený Karlín. I když je to
paradoxní, tak srpen letošního roku nám dává jedinečnou příležitost k velkorysé přestavbě Karlína na mo−
derní a života plnou čtvrť při zachování všech specifik starého Karlína. Na závěr bych chtěl poděkovat všem
známým i neznámým, kteří pomáhali v srpnu letošního roku a pomáhají dosud při likvidaci škod, které
napáchala velká voda na Praze 8.
Ing. Cyril Čapka, zastupitel, KSČM

Také stavební zákon a stavební řízení by mělo být
podrobeno „přehodnocení“ na základě letošních
zkušeností, a stavby v záplavových oblastech, pokud
budou povoleny, by asi měly splňovat určitá kritéria.
Hned v prvních hodinách katastrofy se zvedla vlna
solidarity, a krizová centra byla zaplavena všemi
potřebnými věcmi od pitné vody přes toaletní potře−
by, oblečení, až po úklidové a dezinfekční prostřed−
ky. Během šesti dnů, které jsem strávila v krizovém
centru v KD Krakov na bohnickém sídlišti, jsem
viděla stovky dobrovolníků na různé práce, stovky
nabídek, včetně ubytování pro postižené, finančních
prostředků na povodňová konta. Často pomáhali
mladí lidé, pomáhali nezištně a zcela cizím rodinám.
Ve většině případů přišli na pomoc přátelé a příbuzní.
Někdy ale bohužel tyto vazby selhaly. To je prostor
na soukromé „přehodnocování“ každého z nás. Měli
bychom se zamyslet nad vlastní odpovědností, nad
tím, jestli myslíme vždy na zadní kolečka, jestli
nerozbíjíme vlastní vinou vztahy mezi svými
nejbližšími a nepřipravujeme se tak o nejpřirozenější
ochranu a pomoc v případě nepřízně osudu. Měli

bychom mít v pořádku své doklady, pojistky, nájem−
ní smlouvy. Někteří z vyplavených žili už dlouhou
dobu v bytech bez platných nájemních a podnájem−
ních smluv. Jejich situace se teď bude řešit velmi
obtížně.
Velká voda opadla, starosti budou ještě dlouhou
dobu přetrvávat. Je ale namístě vyjádřit obdiv nad
tím, že během několika málo hodin byla zvládnuta
evakuace tak rozsáhlého území jako je Karlín
a Libeň, myslím si, že podobná akce nemá v historii
Prahy obdobu. Podařilo se odvézt i většinu automo−
bilů, takže při záchranných akcích nepřekážely
v ulicích. V přímé souvislosti s povodní nikdo
nezemřel. Jestli příslušné vyšetřovací orgány zjistí,
že se někdo provinil nebo zanedbal své povinnosti, ať
je potrestán. My nehledejme viníky, poděkujme
všem profesionálním i dobrovolným záchranářům
a všem kdo se podílejí na odstranění škod. Teď je čas
na trpělivou, dlouhodobou, neefektní práci. Chceme
se na ní podílet.
RNDr. Alena Palečková
senátorka, ODS

Měsíc poté
Na srpen letošního roku a jeho události nikdy nezapomenu. Nikdy jsem si
totiž nemyslel, že se to může stát. Ale stalo se, a proto jsem se rozhodl na−
psat těchto pár řádek.
Myslím si, že prvořadým úkolem radnice bylo v této mimořádně těžké
situaci dostat občany z nejvíce postižených oblastí do bezpečí. S nasazením
všech dostupných prostředků a díky osobnímu nasazení mnoha dobrovolníků
a záchranářů se to podařilo. Chtěl bych tedy alespoň touto cestou poděkovat příslušníkům Policie
České republiky, Městské policie, hasičům a záchranářům, jak profesionálním, tak i dobrovolným.
Odvedli skvělou práci a patří jim za to náš dík.
Když voda opadla, nastala další, neméně obtížná etapa − úklid Karlína, Invalidovny a Libně.
Nejprve bylo v postižených lokalitách nutné vyřešit dopravní situaci, aby se co nejrychleji mohlo začít
s odvozem odpadu. To byl jeden z důvodů, proč byl Karlín pro osobní dopravu zcela uzavřen. Dalším
důvodem byl stav komunikací. Většina vozovek byla poškozena a v některých místech se i propadala.
Do dnešního dne bylo z postižených lokalit vyvezeno celkem 1 317 tun bahna a 100 041 m3 komunál−
ního odpadu. To je obrovské množství. Pro srovnání − na jedno nákladní auto se vejde maximálně
10m3 odpadu.
Na závěr bych rád ještě poděkoval příslušníkům Armády ČR a všem dobrovolníkům, bez jejichž
práce a pomoci bychom se neobešli. Než se život v postižených oblastech vrátí do zaběhnutých kole−
jí, bude to sice ještě chvilku trvat, ale přesto bych Vám všem chtěl poděkovat za trpělivost a slíbit, že
uděláme maximum pro to, aby se život v Karlíně a Libni opět rozběhl naplno.
Luděk Hoznauer
předseda komise Rady Městské části Praha 8 pro dopravu, US − DEU

Obnova inženýrských sítí
Katastrofální povodně, které postihly v srpnu Českou republiku, v Praze dra−
maticky ovlivnily život obyvatel Karlína a Libně. Voda v krátké době ochromi−
la veškeré energetické sítě v oblasti, a bez elektrické energie se tak v Praze ocit−
lo zhruba 70 000 odběrných míst napájených z 524 transformačních stanic,
a počet odpojených odběratelů plynu všech kategorií přesáhl počet 20 500. Pro
oba dodavatele energie, Pražskou energetiku (PRE) a Pražskou plynárenskou
(PP), byla tato havárie největší co do rozsahu v celé jejich historii.
Krizový štáb Prahy 8 přijal okamžitě veškerá opatření, která směřovala k co
nejrychlejšímu řešení tohoto mimořádného stavu v oblasti Karlína a Libně. Rychlá
obnova dodávek elektrické energie dostala nejvyšší prioritu, protože elektřina byla bezpodmínečně nutná
jako zdroj energie pro vysoušecí agregáty a další mechanismy, které potřebovaly záchranné a úklidové čety.
A bez elektřiny nebyl možný postupný návrat evakuovaných obyvatel.
Proto okamžitě po opadnutí vody začaly práce na obnově dodávky energií do oblasti. Pracovníci PRE
museli kompletně vyčistit, vysušit a případně opravit zaplavené stanice vn/nn, rozvaděče vysokého
a nízkého napětí a transformátory. Vzhledem k vysoké vlhkosti prostorů probíhalo čištění a sušení každé
stanice zhruba 3 dny. V první fázi bylo nutné uvést do provozu 3 rozhodující rozpínací stanice 22 kV,
přičemž stanice Invalidovna byla kompletně zničena a musela být přemostěna. Následovaly napěťové testy
kabelového vedení, které byly nutné pro posouzení skutečného stavu kabelů uložených pod povrchem.
Celá oblast byla rozdělena do 2 sektorů podle míry poškození a vyhodnocených předpokladů obnovitel−
nosti stanic. Obnova dodávky elektřiny domácnostem a podnikatelskému maloodběru probíhala v návazno−
sti na obnovu provozu v elektroenergetické síti. Pracovní čety PRE spolu s revizními techniky prováděly
prvotní posouzení stavu elektroinstalace objektů a po provedení nutných oprav byl dán souhlas k připojení
k síti nn. Jedním z posuzovacích kritérií byl samozřejmě požadavek na zajištění bezpečného stavu elek−
troinstalace.
Ke dni 8. 9. 2002 byl obnoven provoz všech sítí nízkého napětí na území Prahy 8 a bylo možné nadále
plynule připojovat způsobilé objekty. Po splnění základních předpokladů pro obnovení dodávek elektřiny
PRE dále pokračuje na opravách stanic a zjištěných závad na kabelových sítích, které dosud ovlivňují míru
spolehlivosti a stability provozu sítí ve srovnání se stavem před povodní.
Zprovoznění plynovodů v postižené oblasti předcházel důkladný průzkum stavu plynoměrů, rozvodů
plynu v objektech a přístupu k domovním regulátorům. V některých vedeních byla zjištěna voda, která
musela být odstraněna. PP rovněž zabezpečovala stálou kontrolu přítomnosti zemního plynu v ovzduší
a veškeré drobné úniky byly okamžitě likvidovány. Přípravě na opětovné uvádění plynovodní sítě do
provozu předcházel podrobný sonoradarový geologický průzkum objektů a komunikací a následně pravidel−
ná kontrola těsnosti sítě v lokalitách, kde se objevily kaverny, propadliny vozovek a chodníků. PP v těchto
uvedených případech spolupracovala s firmou INSET, Technickou správou komunikací a odborem vý−
stavby ÚMČ Praha 8.
PP oddělila středotlakou a nízkotlakou plynovodní síť a po kontrole těsnosti dusíkem započala s postup−
ným napouštěním středotlaké sítě zemním plynem. Jako první bylo zahájeno obnovování dodávky plynu pro
odběratele na Invalidovně. Obnova dalších úseků plynovodní nízkotlaké sítě v Libni a Karlíně je závislá na
posudku statiků, protože vzhledem k bezpečnosti obyvatel nelze obnovovat dodávku plynu do silně
narušených objektů (kategorie C). V řadě úseků je tato síť silně poškozena a obnovení dodávky zřejmě
potrvá déle. V době redakční uzávěrky nebyly zatím přesné informace k dispozici.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem pracovníkům PRE a PP, kteří se na obnově energetických sítí podíleli,
za nepřetržité pracovní nasazení a vysokou profesionalitu prováděných prací na obnovení provozu sítí.
Ing. Zdeněk Mašín
zastupitel, US − DEU
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Místo bilancování záchranné práce
My, zastupitelé Prahy 8, jsme prošli
v závěru našeho mandátu zkouškou,
která je vskutku ojedinělá. Povodeň,
která zasáhla celý Karlín a značnou
část Libně, způsobila v těchto částech
zřejmě největší škody z celé repub−
liky, neboť poškodila nejen soukromý
a obecní majetek, ale vyřazením
metra způsobila rovněž velké do−
pravní problémy v celé Praze 8.
Namísto poklidného bilancování se
řada z nás zúčastnila záchranářských
prací či následující nelehké obnovy
Karlína a Libně. Naším prvořadým

úkolem bylo a stále je oživit opuštěné
ulice a náměstí, opravit poškozené
domy, obnovit zásobování energiemi
a vytvořit tak co nejrychleji podmínky
pro návrat občanů do jejich domovů,
dětí do škol, zaměstnanců a podnikatelů
do jejich firem.
Přestože naše práce ještě zdaleka
neskončila a blížící se zima nás nutí
k ještě většímu úsílí, myslím, že nastal
čas se nyní podívat do zrcadla, které
nám nastavila tato živelní pohroma
a zeptat se každý z nás sám sebe, zda
jsme udělali vše, co bylo v našich silách

a obstáli jsme v této tak těžké životní
zkoušce.
ANO, OBSTÁLI JSME, to je
odpověď, kterou bychom si měli dát.
Ale je tomu skutečně tak?
Jsem přesvědčen o tom, že Krizový
štáb Prahy 8 situaci zvládl a jsem rád, že
k tomu přispěli i zastupitelé US−DEU.
Největší díl práce odvedl uvolně−
ný předseda dopravné komise Luděk
Hoznauer, který organizoval dopravu
evakuovaných občanů do bezpečí,
zajišťoval spolupráci všech zúčastně−
ných složek policie, vojska se záchra−

náři a posléze
i firmami, za−
jišťujícími úklid
celé oblasti. Za−
stupitel Zdeněk
Mašín se podílel
na
koordinaci
práce při obnově
dodávek elektric−
ké energie a plynu, já jsem z titulu své
funkce předsedy školského výboru
organizoval náhradní ubytování pro
evakuované občany ve školách, přesuny
školních dětí do jiných školských
zařízení, aby školní rok začal pokud
možno co nejdříve.
Řada z nás se podílela na chodu rad−

nice po celé čtyři roky, na rozvoji sa−
mostatnosti škol, rozvoji infrastruktury
a zlepšení podmínek pro náš každo−
denní život. Své zkušenosti jsme začle−
nili do našeho volebního programu pro
nadcházející komunální volby, kam
jsme samozřejmě promítli i naši
představu následující obnovy Karlína
a Libně.
Zajímá nás, jaký je Váš názor na naši
činnost v uplynulém volebním období,
zda jsme uspěli, či jaké máte názory na
budoucí urbanistický rozvoj zapla−
vených oblastí.
Mgr. Miroslav Koranda
zastupitel, předseda US−DEU

POVODNÃ Z POHLEDU OB»ANŸ

Popovodňová MHD na Praze 8
Úloha radnice z pohledu (ne) spokojeného pasažéra
Při ranních cestách městskou hromadnou dopravou do práce čím dál tím častěji slyšíme kri−
tiku spolucestujících, která se snáší na hlavu Magistrátu či na hlavu naší osmičkové radnice,
v souvislosti s nezbytnými změnami ve veřejné dopravě, které byly zavedeny po záplavách,
v důsledku katastrofy, jež postihla zejména velkou část pražského metra.
Je to pochopitelné − velká voda je už měsíc pryč, a s ní pomalu opadá i popovodňová solidarita
a ochota lidí přizpůsobit se dočasnému nepohodlí. Je však naše kritika na adresu městských úřed−
níků oprávněná? Podle mě ne zcela. Obě radnice, jak ta „velká“ magistrátní na Mariánském náměstí,
tak ta naše „malá“ na Libeňském zámečku, ještě během povodní učinily ve spolupráci s Dopravním
podnikem všechna možná opatření, aby byla MHD na Praze 8 i v celé metropoli zachována. Vždyť
můžeme považovat pomalu za zázrak, že po celou dobu povodní bylo možné se pomocí MHD − byť s obtížemi − dostat
z jednoho vltavského břehu na druhý, že byla velmi rychle zavedena náhradní autobusová doprava z Kobylis na Palmovku,
odkud bylo možné dojet tramvají přes Žižkov do centra, že byl Libeňský most otevřen okamžitě poté, kdy to bylo možné,
přestože na něm probíhala v době povodní rekonstrukce. Případné drobné chyby či nedůslednosti, kterých se mohli třeba
úředníci na obou radnicích v souvislosti s dopravou ve městě dopustit, je třeba ze strany nás občanů přijmout
s pochopením. Vždyť přeci tisíciletá voda nenapadá Prahu každý druhý rok.
Je třeba si také uvědomit, že státní ani městští úředníci nejsou dnes všemocní, jako tomu bylo v minulosti − a zejména
v dopravních opatřeních MHD měl a má vždy rozhodující slovo Dopravní podnik hl. m. Prahy, který je dnes již do značné
míry na městě nezávislou akciovou společností. A v souvislosti s povodněmi nelze ani zapomínat na neuvěřitelné pracov−
ní nasazení úředníků Úřadu Městské části Praha 8, kteří během povodní 24 hodin denně o sobotách i nedělích pracovali
nejen na svých pracovištích, ale zejména na různých povodňových štábech.
Opravdu proto neviňme z našeho dočasného nepohodlí úředníky na radnicích. Snažme se spíše na naše představitele, na
námi volené zastupitele a na odpovědné úředníky na obou radnicích apelovat, aby se například některé dočasné změny
v dopravě ukázaly z hlediska nás pasažérů jako prospěšné a zůstaly zachovány i poté, co zase bude jezdit metro. Například
se zamysleme nad tím, zda by nebylo dobré natrvalo ponechat zvláštní pruh pro autobusy na magistrále, či zda by nebylo
od věci v nějaké formě, alespoň do zprovoznění tramvajové trati přes Trojskou, ponechat rychlé autobusové spojení Prahy
8 s Václavským náměstím. Měli bychom prosazovat i to, aby se výstavba nového úseku metra do Ládví v důsledku povod−
ní příliš nezpozdila, aby se našlo rozumné a ekologicky únosné řešení dopravní návaznosti na metro do Bohnic, aby se
prosadila odpovídající a pro naši městskou část nejvýhodnější podoba městského obchvatu Prahy.
Mgr. Pavel Frouz

Pohled do budoucna
V noci z 14. na 15. srpna 2002 zasáhla naše čtvrti, naše
domovy, největší katastrofa, kam až lidská paměť sahá. My
všichni z Karlína a Libně jsme hleděli s obavami do budouc−
na, se strachem o osud našich domovů, našich vzpomínek,
celého našeho dosavadního života. Ne všem, ale přesto drtivé
většině z nás se podařilo shledat se se svými domy
a majetkem.
Byla to právě radnice Prahy 8, která svým postojem a jed−
náním nepřipustila, aby se z Libně a Karlína stal mrtvý monu−
ment záplav, ale dávala naději do budoucna na důstojný návrat a budoucí život v našich
čtvrtích. Opadnutím vody však skončila pouze první část, a ta druhá, daleko důležitější,
leží teprve před námi, před všemi občany zaplavených čtvrtí Prahy 8. Po odstranění
povodňových škod a základních opravách domovního fondu je nezbytné, aby každý z nás
napřel síly ve spolupráci s našimi volenými zástupci na radnici Městské části Praha 8,
k co nerychlejší obnově života, podnikání a rozvoje v zaplavených oblastech. To nejhorší,
co bychom sami pro sebe mohli udělat, by bylo s lhostejností pohlížet vpřed. Každá, byť
sebemenší částečka, každý byť sebemenší příspěvek do společného díla je důležitý. Ať už
je to rychlé uvedení domů a jejich okolí do pořádku, co nerychlejší návrat obchodů,
služeb a jiných podnikatelských subjektů a jejich rozvoje. Nesmíme v žádném případě
připustit, aby se z našeho okolí stalo místo, kde nechce nikdo bydlet, či podnikat.
Za necelé dva měsíce půjdeme k volebním urnám zvolit si naše zastupitele do
Magistrátu a Městské části Praha 8. Stejně důležité je si v tuto chvíli připomenout, kteří
z nich sváděli dnem i nocí boj s rozběsněným živlem, za naše životy i majetky a kteří
celou tuto tragedii pro desetitisíce lidí využívali jen pro svůj osobní prospěch a ke svému
zviditelnění. Katastrofy tohoto typu se nám nemusí vyhnout ani v budoucnu, není v lid−
ských silách zařídit opak. Co však je v lidských silách, je minimalizovat škody a to nejen
materiální. Proto chci, aby moje čtvrť, můj obvod zůstal pod vedením lidí, kteří ukázali,
že se k problémům umějí stavět čelem, čelit nepřízni osudu a to ve prospěch nás všech.
Nechci plánování od zeleného stolu, sociální inženýrství ve formě administrativních
zásahů, žádám spolupráci s občany − v jejich prospěch. Výše uvedené důvody jsou právě
ty, proč podporuji a podpořím Starostu Městské části Praha 8 Josefa Noska.
Marta Palounková

Připravenost na nejhorší povodňové scénáře se vyplatila
V uplynulých týdnech zažívala celá
Praha jedno z nejhorších období
v její moderní historii. Mnoho jejích
částí bylo zatopeno rozvodněnou
Vltavou. Jednou z nejvíce po−
stižených oblastí Městské části Praha
8 byla dolní Libeň a především
Karlín. Naštěstí právě zde nebyla
situace podceněna. Hlavní před−
stavitelé naší městské části se
připravovali na to nejhorší již v době,
kdy v rozhlase i televizi odborníci
spolu s některými politiky ujišťovali
občany, že žádné velké nebezpečí
nehrozí. Naproti tomu se na
Libeňském zámečku již aktivně řešily
problémy spojené s možnou evakuací
a záchranářskými akcemi.
Tak se v pondělí po poledni rozjely
první konkrétní kroky. Telefonicky se
kontaktovaly všechny školy zařazené
do evakuačního plánu. Začaly se ve
spolupráci s vojáky plnit pytle pískem.
Tato činnost pokračovala celý den.
Pytle byly plněny za velmi dobré
spolupráce s firmou Metrostav. Po
dosažení určitého množství naplněných
pytlů se podle povodňové mapy začaly
pytle rozmisťovat. Bylo jich zapotřebí
velké množství, protože snaha byla
utěsnit všechny otvory vedoucí do
suterénů a sklepů. Další pytle se dávaly
před domovní vchody. Provizorní
ochranné bariéry byly naskládány
kolem policejních stanic, finančního
úřadu a obytných domů.

Společně s rozmisťováním pro−
tipovodňových bariér byla v úterý ráno
vyhlášena evakuace v dolní Libni
a Karlíně. Lidé byli autobusy odváženi
do škol a ubytoven, které na to byly již
připraveny. Rozběhla se činnost kri−
zového centra v KD Krakov, kde jednak
zasedal krizový štáb a zároveň zde
vznikl prostor pro sběr humanitární
pomoci pro postižené lidi.
V noci z úterý na středu se v brzkých
ranních hodinách začala situace stávat
kritickou. Bylo zaplaveno území kolem
Rokytky v místech Elznicova nám.
a voda začala postupovat ulicí U Li−
beňského pivovaru, mezi výše posta−
vené činžovní domy. Na kontrolu této se
pomalu zatopující oblasti byli opět vy−
sláni členové krizového štábu s policií.
Společně zde opakovaně vyzývali
občany, kteří zde stále setrvávali,
k evakuaci. Bohužel dost lidí na tyto
opakované výzvy nereagovalo. To se
jim stalo osudným, když během
dopoledních hodin ve středu byla i tato
oblast zatopena. Vzhledem k těmto
lidem se rozběhla velká záchranná akce.
V těsné a funkční spolupráci zde začaly
pracovat jednotky hasičů, záchranářů,
policie a členů krizového štábu. Na
raftových člunech se nejdříve
vyprošťovali lidé, kteří dávali svou pří−
tomnost v zatopených domech najevo.
Potom začaly být domy systematicky
po ulicích prohledávány. Naštěstí
k dokonale odvedené práci celého

záchranného týmu bylo docíleno
evakuování všech lidí. Celá akce trvala
nepřetržitě celý den a většina ze
zachraňujících tou dobou byla v akci již
třetí den bez odpočinku a spánku.
V Karlíně byla situace složitější vzhle−
dem k rozloze zatopené oblasti a počtu
zde žijících lidí. Zde se nezodpovědným

lidem dařilo se ještě dlouho ukrývat.
Proto musely neustále v ulicích
projíždět záchranné hlídky a sledovat
možnou aktivitu v domech. S přibýva−
jícím časem i tito lidé začali chápat nut−
nost evakuace a upozorňovali na sebe
projíždějící záchranáře, kteří je
okamžitě evakuovali do bezpečí.

Přes podceňování vážnosti situace
mnoha lidmi nedošlo k obětem na
životech, ani k vážným poraněním
občanů. Je to díky naprostému nasazení
složek hasičů, záchranářů, policie
a členů krizového štábu řešících tuto
kritickou situaci.
Ivo Schovanec

Karlín opravdu žije dál !
Doslova hitem se stal zprvu nesmělý plán zrealizovat výrobu několika set kusů triček povzbuzujících povodněmi naruše−
nou psychiku obyvatel Karlína. Přestože se módou a životním stylem zabývám už pěknou řádku let, poměrně dlouho
jsem se rozmýšlel, jestli mám svůj nápad přednést starostovi Josefu Noskovi. V očekávání, že osazenstvo Libeňského
zámečku nebude ochotné o této zdánlivě nepodstatné věci jakkoliv diskutovat, jsem se zanedlouho divil. Můj záměr
dostal zelenou.
Pátek třináctého je považován za nešťastný den. Pro desítky lidí žijících v Karlíně však znamenal určitou naději. Tu jim, bez
nadsázky, dodala tři všudypřítomná slova − Karlín žije dál! Před kostelem na Katlínském náměstí a v Urxově ulici se ten den
krátce po poledni začaly tvořit skupinky lidí, čekajících, až na ně konečně přijde řada. Přicházeli staří lidé, jimž bylo většinou
lhostejné, jakou velikost dostanou. Hned si totiž trička schovali na památku té nešťastné události. Přicházela také mládež a občané
středního věku, kteří vhodnou velikost naopak pečlivě vybírali. „Dejte mi, prosím, jedno elko. Nebo radši čtyři, vezmu
i kamarádům,“ ozývala se častá změna přání kupujících. Dosavadní rekord v nákupu byl patnáct triček, která byla určena jako
dárky pro karlínské příbuzné a mimopražské přátele. Hrdost na čtvrť Karlín je zřejmě značná i pro bezpočet amatérských
sportovců, kteří si kupovali trička jako dresy pro turnaje v minikopané nebo šipkách. Dostatečně sexy zřejmě zapůsobí jistá dívka
v tričku, která si ho odstřižením spodní části hodlala přizpůsobit jako úbor na aerobik. Nejeden kus karlínského stejnokroje bude
− podle slov kupujících dam − suplovat noční košili. Jak s tričkem naloží několik romských kupujících, jsem se bohužel
nedozvěděl. Zato jedna paní, která je předsedkyní družstva obyvatel v nejmenovaném karlínském domě, se nám s hrdostí svěři−
la. „Schovejte mi tady těch triček deset, věnuju je těm nejlepším nájemníkům na památku,“ řekla. Paní Aleně Königové z Urxovy
ulice, když z okna viděla to kvantum kupujících, vytryskly slzy dojetím. „Hned jsem si musela jít koupit také.“ O hrdosti oby−
vatel Karlína na svou čtvrť se bezesporu dovědí také v zahraničí. Jeden postarší pán si tričko koupil, aby všichni věděli, že jeho
milovaná čtvrť opravdu žije dál. Dodnes si však pokládám otázku, jak se mohlo v oblasti, pro jejíž obyvatele v současnosti není
nákup „reklamního“ oblečení, byť za „pouhých“ 99 Kč, prioritní, prodat bezmála pět stovek triček. Slovo Karlín postavené
z cihel, které tu a tam chybějí, na obrázku opravuje panáček. Logo tak symbolizuje aktuální stav v této čtvrti, který se,
doufejme, brzy stane minulostí.
Miroslav Svoboda
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a sv. Jiljí a značně pobořen Karlův most,
zejména v důsledku nahromaděných
kusů ledu. V následujícím století
proběhlo v Praze několik úprav koryta
řeky včetně zvýšení nábřežních zdí.

Povodně
Povodně, jakožto nutný přírodní jev,
doprovázely lidskou společnost od
jejích civilizačních počátků, a nejinak
je tomu i dnes. Každoročně se z médií
dozvídáme o katastrofálních zápla−
vách pravidelně se opakujících na
území mnoha států světa, a jejich
následné vyčíslení nás ohromuje
svými nemalými materiálními i lid−
skými oběťmi. Není tomu tak dávno,
co jsme podobné katastrofě byli
nuceni čelit také my, a mnoho našich
spoluobčanů na vlastní kůži poznalo
nezdolatelnou a nezastavitelnou sílu
vodního živlu.
Největší historické povodně
do pol. 19. století
Záznamy o povodních jsou často
značně problematické a ne vždy jednot−
Sokolovsk·, 14. 8. 2002.

né a důvěryhodné. Jejich poměrně hustý
výskyt svědčí o časté existenci velkých
povodní na moravských a českých
řekách. Především jde o letopisy, kro−
niky a jiné písemné dokumenty, které
nám zachovaly mnohé zprávy o zá−
plavách, ale i staré vodočty či rysky na
domech nám docela věrně zachycují
dosažené maximální hladiny historic−
kých povodní. V tomto vyniká svou
komplexností zpráv město Praha, kde
roli vodočtu plnil od 15. století tzv.
Bradáč − vytesaná hlava vousatého muže
na nábřežní zdi pod Křižovnickým
náměstím. Dalším pramenem k ma−
pování povodní v minulých tisí−
ciletích jsou např. i geologické a morfo−
logické průzkumy zaměřené na vývoj
údolních niv říčních teras, paleohydro−
logické studie sedimentačních nánosů
nebo výsledky archeologických vyko−
pávek. Vývojové pozorování
a analyzování povodňových
situací, ač značně problemat−
ické a subjektivní, má své
opodstatnění v nezbytném
pohledu do budoucnosti.
Pro další výklad je nutné
ve stručnosti objasnit pojem
stoletá voda. Stoletá voda
neznamená, že by tato
přicházela pravidelně po stu
letech nebo byla největší
v průběhu sta let, nýbrž o ní
hovoříme v případě, že prů−
tok v řece překročil vypočí−
tanou hranici, jež může být
dosažena desetkrát za 1000
let (pro Vltavu v Praze, kde
se průměrný roční průtok
pohybuje kolem 150 m3/s, je
tato hranice stanovena na
3700 m3/s).
V Čechách nám staré
letopisy podávají zprávy
o častém rozvodňování zej−

Největší povodně
od 2. pol. 19. stol. do konce 20. stol.

K¯iûÌkova, 14. 8. 2002.

ména řeky Vltavy. Nejstarší písemné
zmínky o povodních se datují již od
10. století. Kristiánova legenda podává
nejstarší výpověď o povodni v případě
potoku Rokytka z roku cca 932 (3. − 4. 3.
− po vraždě sv. Václava z příkazu jeho
bratra Boleslava I.): „I přišli v noci, vzali
přesvaté tělo, a naloživše je na vůz, jeli
až přijeli k potůčku, jenž slove
Rokytnice (dnes Rokytka). Aejhle, voda
byla tak vystouplá, že i přes břehy se
valíc všechny lučiny zaplavila a těm,
kteří svaté tělo přiváželi, nezbývalo
naděje kromě smrti. Ale když v takové
tísni byli, přišlo jim na mysl, aby prosili
samého blaženého Václava, by se nad
nimi smiloval...“ (Kristiánova legenda,
ed. Pekař 1905, kap. 8, s. 117).
Pro další představu o řadových zá−
znamech nemusíme chodit daleko a ci−
tujme třeba Kosmovu kroniku k situaci
v zimě 1121 − 1122 na Vltavě: „Téhož
léta byla zima velmi větrná a teplá
a bylo velké rozvodnění“ (Kosmas III,
48, ed. Bretholz 1923, s. 221). Nebo
k velké povodni 1141 kulminující na
Vltavě v Praze 15. 4.: „Dne 15. dubna
stala se velká povodeň řeky Vltavy,
která teče mezi hrady Vyšehradem
a Prahou, a uškodila mnoho na vě−
cech okolních“ (Kanovník vyšehradský
k r. 1141, ed. RFB II., s. 243) a pro
tentýž případ: „Téhož roku byla potopa

vod v Čechách“ (Mnich sázavský k r.
1141, ed. FRB II., s. 261).
Za největší historické
povodně na Vltavě jsou považovány
ty, které přišly v letech:
− 1118 (září) − barvitě ji popisuje její
současník Kosmas
− 1180
− 1272 (13. 3.) − byl zbořen kamenný
Juditin most pod tlakem ledové tříště
− 1342 (1. 2.)
− 1359 (1. 9.)
− 1432 (21. − 27. 7.) − jde o dodnes vůbec
nejvyšší známou úroveň vody v Praze.
Tehdejší husitská Praha byla z velké části
pod vodou a například na rynku na Starém
Městě jezdili lidé na loďkách. Průtok byl
podle všeho vyšší než 4500 m3/s.
− 1481 (8. 6.)
− 1501 (13. − 18. 7.) − byla pátá největší
v Praze a zatopila kostel sv. Jiljí, sv.
Mikuláše, sv. Panny Marie a na rynku
Starého Města opět stála voda
− 1784 (28. 2.) − po delší „povodňové
přestávce“ bez velkých záplav. Byla
svým průtokem 4580 m3/s druhou
největší v historii Prahy a její účinky
umocnily kusy ledu. U vzniku této
pohromy stála voda z rychle tajícího
sněhu po výjimečně tuhé a dlouhé zimě.
Opět byly zatopeny kostely sv. Mikuláše

Od 2. pol. 19. století máme pro území
České republiky souvislá a použitelná
přesná pozorování. Lze proto s jistotou
konstatovat, že od této doby až dodnes
nemá povodňová situace z července
1997 obdoby snad kromě roku 1845.
Tehdy na konci března po extrémně
dlouhé a tuhé zimě nastala náhlá obleva
s deštěm. Postihla území celého Česka,
ale největší pohromu představovala pro
oblast středního a dolního Labe a na
tomto toku je brána jako dosud největší
velká voda. Stejným způsobem postihla
i rozvodněná Vltava střední Čechy
a Prahu, které značně zpustošila. Jen
v Praze u Karlova mostu byla šířka řeky
odhadnuta na 1 km, a proto muselo být
evakuováno na 7000 obyvatel Prahy.
Naměřené průtoky Vltavy v Praze −
4500 m3/s a Labe v Ústí nad Labem −
5350 m3/s, jsou vůbec největší dosud
naměřené a plným právem kvalifikují
povodeň do kategorie stoletá voda.
−red−
Seznam použité literatury: Běhalová, K.:
Možnosti odhadu vývoje povodňových situací na
základě analýzy historických případů, DP −
PřFUK, Praha 1995, Hájek,V.: Povodně 1997,
seminární práce − rukopis, Gymnázium Třebíč
1998, Hladný, J. a kol.: Vyhodnocení povodňové
situace v červenci 1997 − Souhrnná zpráva pro−
jektu, MŽP ČR, Praha 1998, Kakos,V.: Městská
část Praha 1 − stoletá voda, Praha 1998, Kakos,V.:
Největší povodně století, Hospodářské noviny
25. 7. 1997, Kotyza,O.; Cvrk,F.; Pažourek,V.:
Historické povodně na dolním Labi a Vltavě,
Okresní muzeum v Děčíně, Děčín 1995,
Matějíček, J. a Hladný, J.: Povodňová katastrofa
20. století na území České republiky, MŽP ČR,
Praha 1997, Stoleté výročí extrémních atmos−
férických srážek − sborník referátů, Praha 1997,
Vávrová, I.: Sezonalita povodňového režimu
v povodí Berounky, DP − PřFUK, Praha 1995.

Ocenění policie, městských strážníků a hasičů za obětavost při povodních
V uplynulých týdnech byly
do záchranných prací a při
odstraňování následků povod−
ní v dolní Libni a v Karlíně
zapojeny stovky příslušníků
státní policie, strážníků Měst−
ské policie a také, a to v ne−
poslední řadě, mnoho členů
Hasičského sboru hlavního
města Prahy.
Všichni tito lidé, zapojení do
akcí v Praze 8, čelili velikému
tlaku nepříznivých situací. Byli
po týdny v kontaktu nejprve
s prostředím, které bylo velmi
depresivní, zavalené špínou a bahnem, jiní museli
čelit podrážděným obyvatelům zejména Karlína,
kteří mnohdy přišli o veškerý majetek. Jak opadl
stres z bezprostředního ohrožení životů, se pomalu
prosadila starost o další živobytí a bolest ze ztráty

majetku. Nelehká byla služba při zajišťování
majetku v opuštěných ulicích Karlína. Skvělou
vizitkou jejich činnosti je to, že nebyl zmařen je−
diný lidský život v důsledku povodní.
Také součinnost s radnicí a jejím krizovým

Seznam oceněných dne 24. 9. 2002
Policie ČR
Praha 8
Bína Pavel
Blecha Jindřich
Böhm František
Brotánková Zdeňka
Koníř Jan
Packan Petr
Staněk Jakub
Tržický Pavel
Tuček Zdeněk
Tůma Ladislav
Váňa Petr
Vaněček Petr
Hasičský
záchranný sbor
hl. m. Prahy
Bäumel Vladimír
Brandner Pavel
Gosman Dalibor
Hladík Václav
Hošek Pavel

Hrdina Pavel
Jakeš Michal
Járka Václav
Jirkal Stanislav
Kladivo Pavel
Kratochvíl Václav
Křen Josef
Meloun Petr
Musil Josef
Peter Martin
Splavec Tomáš
Stránský Oldřich
Šustr Antonín
Tykva Radek
Vaniš Radek
Vosáhlo Josef
Městská policie
hl. m. Prahy
a Prahy 8
Bělohradský Stanislav
Bláha Václav
Hadravová Lenka

štábem při evakuování 25 000 obyvatel Karlína
a dolní Libně byla výborná.
Starosta Josef Nosek a Rada Městské části Pra−
ha 8 se rozhodli reprezentantům Policie ČR, jak na
úrovni velké Prahy, tak z Prahy 8, a stejně tak
strážníkům Městské policie a záchranářům udělit
Diplomy za jejich činnost s poděkováním a předat
jim medaili Městské části Praha 8 s vyrytým
poděkováním a CD s fotografiemi, jako při−
pomínku povodňové situace. Přinášíme rádi
v Osmičce seznam oceněných a gratulujeme jim.
Zvláštní poděkování si zaslouží dobrovolníci
pracující obětavě v krizovém centru na KD Krakov
při přijímání a distribuci humanitární pomoci.
Jmenovitě zde poděkujeme alespoň těm nejobě−
tavějším z nich: Andrášková Jana, Borská Věra,
Dvořák Jiří, Kadlecová Petra, Konečný František,
Kopecký David, Nekutová Růžena, Řezničková
Jana, Šebek Petr, Šebková Kateřina, Špáta Luboš,
Švec Štěpán, Vejborová Hana.
−tk−

Hermannová Jana
Horáčková Monika
Kašpárek Jaroslav
Klazarová Lucie
Kotrouš Vladimír
Krejcarová Petra
Kreuzer Karel
Lukešová Romana
Mrázková Radka
Netroufal Jaroslav
Neumann Roman
Podaný Jaroslav
Pojer Jiří
Urban Karel
Vachek Petr
Vaníček Luděk
Vejvoda Václav
Vrlík Josef
Žižka Roman

Policie ČR
hl. m. Prahy
Antropius Radek
Dobrovolný Pavel
Horešovský Václav
Hujer Michal
Charvát Radislav
Kott Petr
Pecha Jan
Rokyta Petr
Sigmund Robert
Takacz Ludvík
Radní MHMP
Blažek Rudolf
Sbor
dobrovolných
hasičů
Mangl Jaroslav
a dále
Čegrincev Konstantin

Neznámá látka
Překvapení čekalo na pracovníky jedné firmy, když
v balíčku kávy našli pět papírových sáčků s neznámou látkou.
Po příjezdu policie byly papírové sáčky zajištěny a následně
zaslány na chemický rozbor. Zjistilo se, že se jedná o fosfid zinku, který se používá k hubení hlodavců.
Provedeným šetřením bylo zjištěno, že sáčky se do zásilky dostaly nedbalostí při nakládce v Ugandě.
Kontaminovaná káva byla zlikvidována.

Policie »R
zasahuje

Smolný den
Smolný den měl bytový zloděj, který se vloupal do přízemního bytu jednoho domu. Když rozbil
okno a lezl dovnitř, už na něho čekal majitel, který povedenému zloději ještě pomohl dovnitř a násled−
ně jej předal do rukou policie.
Veverka
To, že práce policistů není pouze jednostranná, by mohl potvrdit chlapec s dívkou, kteří na policej−
ní služebnu MOP Ďáblice přinesli zraněnou veverku se zlomenou tlapkou. Překvapení policisté
okamžitě vyrozuměli Městskou policii hl. m. Prahy, která se na zvířata specializuje. Zraněná veverka
byla odvezena do Zoologické zahrady, kde se jí dostalo odborného veterinárního ošetření.
Co dokáže alkohol!
Dva alkoholem posilnění muži se rozhodli, že si spolu konečně vzájemně své problémy vyříkají.
Během ostré hádky první z mužů usnul, čehož druhý pohotově využil a začal spáče bít a svazovat mu
ruce a nohy. Když se napadený probudil, vyhrožoval mu útočník dokonce smrtí. Následně však sám
útočník pod vlivem alkoholu usnul. Mezitím si poškozený uvolnil pouta a přivolal pomoc. Přivolaný
lékař zjistil, že napadený muž utrpěl zlomeninu temenní kosti, zlomeniny nosních kůstek a řezné rány
v obličeji.
plk. Mgr. Bc. Petr Vaněček, ředitel OŘP Praha 8
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Informace o počtu a sídle volebních okrsků v MČ Praha 8
č. ok

č. ok. stat. sídlo okrsku

č. ok

č. ok. stat. sídlo okrsku

č. ok

č. ok. stat. sídlo okrsku

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.

36.

601.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.

Karlín,Kollárova 5/271, VOŠ a OA
Karlín, Kollárova 5/271, VOŠ a OA
Karlín, Kollárova 5/271, VOŠ a OA
Karlín, Pernerova 29/383, ZŠ
Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ
Karlín, Pernerova 29/383, ZŠ
Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ
Karlín, Pernerova 29/383, ZŠ
Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ
Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ
Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ
Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ
Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ
Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ
Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ
Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ
Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ
Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ
Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ
Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ
Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ
Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ
Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ
Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ
Libeň, U Libeňského zámku 1/3, Gymnázium
Libeň, Lindnerova 3/517, První obnovené reálné gymnázium
Libeň, Lindnerova 3/517, První obnovené reálné gymnázium
Libeň, Lindnerova 3/517, První obnovené reálné gymnázium
Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Na Korábě
Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Na Korábě
Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Na Korábě
Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Na Korábě
Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Na Korábě
Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Na Korábě
Libeň, Nad Rokoskou 7/111, PB Vyšší odborná škola
a Střední škola managementu, s. r. o.

JUBILEA
V˝znamnÈ jubileum oslavili:
Z¡ÿÕ
Dvo¯·kov· KarolÌna
Filipov· Libuöe
Helebrand V·clav
HemelÌkov· Helena
Hor·kov· Jaroslava
Josef PÚovsk˝
Knapov· Ella
KnÌûov· Ludmila
Kˆrnyeiov· Tekla
Oliva Miroslav
PÚovsk˝ Josef
Preiningerov· Vlasta
Proöek VladimÌr
Proökov· Irena
Sochorov· Zdenka, Dr.
Sv·tkov· Olga
äebestov· Marie
ätilov· R˘ûena
Tich· Olga
V·Úov· VÏra
Vesel· Dobromila
Vesel· JaromÌra
Vodov· Ji¯ina
Vutevov· Marie
Wojdylov· ätÏp·nka
Z·zvorkov· Dana
V˝znamnÈ jubileum slavÌ:
ÿÕJEN
BÈbrov· Marie
BÏlsk· Jaroslava
Br˘ûek Miroslav
CÌsa¯ovsk· Marie
Homolov· Milada
Hor·kov· Barbora
Horr Jan
Karbaöov· Anastazie
Kejhov· Emilie
KuËera V·clav
Lejko Ji¯Ì
Mudrov· Kate¯ina
NÏmec Karel
Novotn· Marie
Svobodov· Aneûka
Tepl· Jarmila
VeËe¯ov· Aneûka
Vodov· Karla
Vodv·¯kov· Anna
Vorlov· Marie
ManûelÈ Miloslava a AntonÌn
Budilovi oslavili 19. z·¯Ì 2002
60 let spoleËnÈho ûivota.
ManûelÈ Marie a Josef
Smetanovi oslavili 27. z·¯Ì 2002
50 let spoleËnÈho ûivota.
ManûelÈ ZdeÚka a Jaroslav
Wittmayerovi oslavili 27. z·¯Ì 2002
50 let spoleËnÈho ûivota.
ManûelÈ Milena a V·clav
Petrasovi oslavili 28. z·¯Ì 2002
50 let spoleËnÈho ûivota.
ManûelÈ Marie a Ing. ZdenÏk
Landovi oslavÌ 18. ¯Ìjna 2002
50 let spoleËnÈho ûivota.
ManûelÈ Jitka a Frantiöek
Kufrerovi oslavÌ 21. ¯Ìjna 2002
55 let spoleËnÈho ûivota.

Libeň, Nad Rokoskou 7/111, PB Vyšší odborná škola a Střední
škola managementu, s. r. o.
Kobylisy, Klapkova 25/156 , Základní umělecká škola
Kobylisy, U Školské zahrady 4/1030, ZŠ
Kobylisy, U Školské zahrady 4/1030, ZŠ
Libeň, Bedřichovská 1/1960, ZŠ Na Slovance
Libeň, Pod Vodárenskou věží 1/1999, Fyzikální ústav AV ČR
Libeň, Bedřichovská 1/1960, ZŠ Na Slovance
Kobylisy, Chabařovická 4/1125, ZŠ
Kobylisy, Chabařovická 4/1125, ZŠ
Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ
Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ
Kobylisy, Chabařovická 4/1125, ZŠ
Kobylisy, Chabařovická 4/1125, ZŠ
Kobylisy, Chabařovická 4/1125, ZŠ
Kobylisy, Chabařovická 4/1125, ZŠ
Kobylisy, Chabařovická 4/1125, ZŠ
Kobylisy, Chabařovická 4/1125, ZŠ
Střížkov, Ďáblická 2/553, autoservis
Střížkov, Ďáblická 2/553, autoservis
Kobylisy, Ořechová 2/962, restaurace
Kobylisy, Žernosecká 3/1597, ZŠ
Kobylisy, Kubíkova 11/1698, Domov důchodců
Kobylisy, Žernosecká 3/1597, ZŠ
Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ
Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ
Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ
Kobylisy, Šiškova 2/1223, MŠ
Kobylisy, Čumpelíkova 11/1785 , Pražská teplárenská, a. s.
Kobylisy, Chaberská 57/1014, ÚRE AV ČR
Kobylisy, U Školské zahrady 4/1030, ZŠ
Kobylisy, Klapkova 25/156, Základní umělecká škola
Kobylisy, Kobyliské nám. 1/1000, Salesiánské středisko mládeže
Kobylisy, Kobyliské nám. 1/1000, Salesiánské středisko mládeže
Trója, Na Šutce 28/440, ZŠ
Trója, Na Šutce 28/440, ZŠ
Trója, Na Šutce 28/440, ZŠ

Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ
Kobylisy, Přemyšlenská 15/1102, Dům dětí a mládeže
Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ
Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ
Kobylisy, Mirovická 19/1027, Domov důchodců
Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ
Bohnice, Podhajská pole, Klub důchodců
Bohnice, Na Hranicích 18/674, Domov důchodců
Bohnice, Na Hranicích 18/674, Domov důchodců
Bohnice, Na Hranicích 18/674, Domov důchodců
Bohnice, Hlivická 1/400, Gymnázium
Bohnice, Hlivická 1/400, Gymnázium
Bohnice, Hlivická 1/400, Gymnázium
Čimice, Libčická 8/399, ZŠ
Čimice, Libčická 8/399, ZŠ
Čimice, Libčická 8/399, ZŠ
Čimice, Libčická 8/399, ZŠ
Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní
Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní
Trója, Glowackého 6/555, ZŠ
Trója, Glowackého 6/555, ZŠ
Trója, Glowackého 6/555, ZŠ
Bohnice, Na Bendovce 20/186, ZŠ
Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ
Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ
Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ
Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ
Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ
Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ
Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ
Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní
Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní
Trója, Svídnická 1a/599, ZŠ Mazurská
Trója, Svídnická 1a/599, ZŠ Mazurská
Trója, Svídnická 1a/599, ZŠ Mazurská
Trója, Svídnická 1a/599, ZŠ Mazurská
Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

Kulturní sál Domova důchodců hl. m. Prahy,
JISKRA - DIVADLO KARLA HACKERA

Na Hranicích 674, Praha 8 − Bohnice

Klapkova 26 ï Praha 8-Kobylisy
Telefon: 284 681 103

ŘÍJEN 2002

ÿÕJEN 2002
PÿEDSTAVENÕ PRO DÃTI
1. 10. ⁄T 17.00
BUDULÕNEK
5. 10. SO 15.00
HONZA A DRAK
Loutkov· poh·dka s pÌsniËkami pro nejmenöÌ
v pod·nÌ Divadla z p˘dy F. Peö·na.
6. 10. NE 10.00
PERNÕKOV¡ CHALOUPKA
P¯edstavenÌ LS Jiskra.
12. 10. SO 15.00
OBUäKU Z PYTLE VEN
Loutkov· poh·dka s pÌsniËkami v pod·nÌ
ostravskÈho divadla Mumraj.
13. 10. NE 10.00
PERNÕKOV¡ CHALOUPKA
P¯edstavenÌ LS Jiskra.
19. 10. SO 15.00
O JEéIBAB¡KOVI
»inohernÌ poh·dka s pÌsniËkami pro nejmenöÌ.
⁄ËinkujÌ herci DivadelnÌ spoleËnosti J. Dvo¯·ka.
20. 10. NE 10.00
PERNÕKOV¡ CHALOUPKA
P¯edstavenÌ LS Jiskra.
26. 10. SO 15.00
KOCOUREK MODROO»KO
Poeticky ladÏn˝ muzik·l na motivy zn·mÈ
knihy J. Kol·¯e v pod·nÌ Divadla äpÌlberg Brno.
27. 10. NE 10.00
»ERVEN¡ KARKULKA
P¯edstavenÌ LS Jiskra.

17. září 2002 oslavila v po−
hodě rodinného kruhu své
90. narozeniny paní Frieda
Bortlová z Prahy 8. Za
Městskou část Praha 8 paní
Bortlové osobně poblahopřála
místostarostka Věra Hrdino−
vá. Redakce Osmičky se ke gratulacím připojuje a přeje
paní Bortlové mnoho zdraví do dalších let.
−red−
19. září 2002 oslavila své
107.
narozeniny
paní
Milada Nováková. Paní
Nováková je obyvatelkou
Domova důchodců v Boh−
nicích, kde se za přítomnosti
mnoha hostů a vedení domo−
va uskutečnilo přátelské
setkání. Za Městskou část
Praha 8 paní Novákové osob−
ně poblahopřál vedoucí odboru pro styk s veřejností
a kultury Mgr. Tomáš Květák.
−red−

(vstup zdarma)

Neděle 13. 10. 2002, 15.00 hodin
Hudebně−taneční odpoledne − účinkuje Slo−
venský folklórní soubor „Šarvanci“. Umělecká
vedoucí Viera Zemanová.

Neděle 27. 10. 2002, 15.00 hodin
Symfonický koncert − účinkuje Leeds Univer−
sity Symphony Orchestra. Diriguje Michael
Young (Velká Británie).

Středa 16. 10. 2002, 15.30 hodin
Podzimní zábava − k tanci a poslechu hraje
Pražský salónní orchestr se zpěváky I. Jež−
kovou a V. Stelčovským. Diriguje Václav
Vomáčka.

Připravujeme na listopad:
Pondělí 25. 11. 2002, 15.00 hodin
Sborový koncert − účinkuje Pěvecký sbor se−
niorek. Sbormistr prof. Květa Žáková.

VOLBY
do Zastupitelstva Městské části Praha 8 a Zastupitelstva hl. m. Prahy

Volby se budou konat v následujících dnech
Pátek 1. listopadu 2002 v době od 14.00 do 22.00 hodin.
Sobota 2. listopadu 2002 v době od 8.00 do 14.00 hodin.
Důležitá informace!
Vzhledem k tomu, že mnoho voličů využilo v červnu tohoto roku při volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR možnost volit s voličským průkazem mimo volební okrsek podle svého trvalého pobytu,
upozorňujeme na skutečnost, že podle platné právní úpravy při komunálních volbách nelze shora uvedenou
možnost realizovat, a tudíž volba může být provedena pouze ve volebním okrsku určeném podle místa
trvalého pobytu.
Každý volič, který je zapsán ve stálém seznamu voličů, po příchodu do volební místnosti musí prokázat
svou totožnost a státní občanství České republiky, přičemž tyto dvě skutečnosti lze prokázat platným
občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky.
Každý volič, který není zapsán ve stálém seznamu voličů, musí navíc prokázat místo svého trvalého poby−
tu, které lze prokázat pouze občanským průkazem. O tom, zda je volič zapsán ve stálém seznamu voličů, se
lze osobně přesvědčit každé pondělí a středu v době od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 18.00 hodin na
občansko−správním odboru ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6, Praha 8 − Libeň (bílý dům), 1. patro, číslo dveří 131.
V souvislosti s následky letošní povodně dochází v oblasti Karlína ke změně několika již tradičních sídel
volebních okrsků, což se dotýká zejména obyvatel Invalidovny, neboť volební místnosti pro tuto lokalitu
jsou přesunuty do ZŠ Palmovka (vchod Heydukova 5/359). Ostatní volební místnosti budou v Karlíně
umístěny pouze na třech místech, a to v ZŠ Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ Pernerova 29/383 a v VOŠ a OA,
Kollárova 5/271.
odbor občansko−správní

Kulturní středisko MČ Praha 8
Jak již bylo oznámeno, 1. července 2002 vznikla příspěvková organizace Kulturní středisko Městské
části Praha 8, tzv. KuS, který se věnuje kulturní a vzdělávací činnosti v kulturních domech Krakov,
Ládví, Divadle Karla Hackera − Jiskře a také pronájmu sálů v Bílém domě a servisu měsíčníku
Osmička.
Jako vše v Praze 8, byla i kultura ovlivněna povodněmi. V oblasti působení KuSu bylo v Krakově
zřízeno Krizové centrum a místo pro uskladnění humanitární pomoci. Akce plánované v Kulturním domě
Krakov tedy budou realizovány pouze částečně. Některé uvedeme v náhradních prostorách nebo budou
zcela zrušeny. Provoz v Divadle Karla Hackera − Jiskře běží dle plánu a od Nového roku 2003 připravu−
jeme program do velkého sálu KD Ládví, který se v současnosti opravuje.
Od 15. října do konce listopadu se uskuteční v Bílém domě (budova úřadu), U Meteoru 6, Praha
8 − Libeň, fotografická výstava s názvem ůVítejte v Libni“ od Ing. Jiřího Průchy. Přístupna bude
v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hodin.
Vyhlašujeme také fotografickou soutěž s názvem „Současná kultura − jako umění, jako potřeba,
jako životní styl …“ s uzávěrkou 15. února 2003. Bližší informace získáte na adrese: KuS, Zenklova
1/35, 180 48 Praha 8 nebo na tel.: 222 805 116.
Těšíme se na Vaši spolupráci a účast na našich akcích.
Mgr. Karel Dvořák
ředitel KuS
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PRO POSTIŽENÉ ZÁPLAVAMI
NA PRAZE 8 SLEVY

TA N E Č N Í Š K O L A

VYSKOČIL

PODLAHY

pořádá

PRODEJ, REALIZACE
A "RENOVACE"

Kde?
Taneční sál na VLACHOVCE (od 14. 10. 2002)
Sál v historické budově HLAVNÍHO
NÁDRAŽÍ (od 22. 10. 2002)

Informace a zápis:
Ing. Vyskočil,
d: 284 680 651, z: 234 122 323
www.volny.cz/ttt.v/tanecni.htm

skříně na míru

(Placená inzerce)

Kurzovné: pro dospělé 800 Kč
pro dívky 2300 Kč, pro chlapce 550 Kč

PARKETY, PALUBKY,
PLOVOUCÍ PODLAHY,
dřevěné + laminátové,
PVC, KOBERCE, KOREK
TEL/FAX: 02/848 285 74
Mob.: 0602/236 870,
0723/009 113

(Placená inzerce)

TANEČNÍ
PRO DOSPĚLÉ
A MLÁDEŽ

PRODEJNA: PRAHA 8
SOKOLOVSKÁ 200
e−mail: podlahystanela@atlas.cz

Otevřeli jsme pro vás novou pobočku
kde nabízíme

FINANČNÍ SLUŽBY
Půjčky pro zaměstnance
Finanční poradenství
Pojištění právní ochrany
Stavební spoření

Nabízíme kompletní výstavbu
(přestavbu) a správu počítačových sítí,
komplexní služby v oblasti výpočetní
a telekomunikační techniky,
informačních technologií,
prodej HW a SW.
Non-Stop servis a objednávky na čísle
732 54 64 11 nebo 284 687 934.
http://www.cermakcomputers.com
e-mail: info@cermakcomputers.com

(Placená inzerce)

Kontaktní místo:Na Žertvách 29,
Praha 8,180 00 (vedle salónu Vlasta)
TEL:0723/94 61 06
Otevírací doba: PO − SO 10 − 18 HOD

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ, SERVISNÍ
SLUŽBY PRODEJ HW A SW

(Placená inzerce)

26.9.2002 16:12

(Placená inzerce)

Placená řádková inzerce
PRO NOVĚ OTEVÍRANOU
RESTAURACI MCDONALD´S
v Letňanech (TESCO) přijmeme
zaměstnance na plný a částečný
úvazek (i studenty). Vynikající
možnost profesního růstu. Bližší
informace: osobně: McDonald´
s Billa, Vysočanská 20, 190 00
Praha 9 − Prosek, telefonicky:
02/865 86 364.

(Placená inzerce)

10_rij.qxd

SCSA SECURITY NABÍZÍ:
fyzické střežení objektů, ochranu
osob, montáž el. zabezpečo−
vacích systémů a jejich ne−
přetržité monitorování, výjezd
zásahových skupin, prodej zbra−
ní a střeliva, situační střelnici,
pronájem tělocvičny. Non−stop:
0603 /878 476, 02/444 637
29−30 nebo navštivte www.
SCSASECURITY.cz

KOUPÍM GRAMODESKY LP
(SP, EP). Rock, jazz, pop, folk,
country, klasika, mluvené slovo
atd. Nejraději celou sbírku. Tel:
241 733 303, mobil: 0607 791
490.
POZITIVNÍ STUDIO nabízí:
kurzy − začátek říjen 2002. Tarot
− výklad a praxe, cena 900 Kč.
Setkání se světem ezoteriky −
720 Kč, Škola meditace − pro
začátečníky i pokročilé − 720
Kč. Masáže: klasická, čínská
meridiánová k vyrovnání ener−
gií, psycho−astrologická poradna
− naše životní cesta a její
možnosti, partnerské vztahy.
Objednávky: 2 84689805,
0603−910103, S.K.Neumanna
28, Praha 8.

SKUPINOVÝ
REHABILI−
TAČNÍ TĚLOCVIK v Ústavní
400 preventivní cvičení proti
bolestem zad a kloubů s cílem
zvětšit kloubní rozsahy a hybnost
páteře, protažení zkrácených
a posílení oslabených svalů
probíhá od 16.9.2002 vždy
v pondělí a čtvrtek od 19.00hod.
Cvičení vede zkušená fyziote−
rapeutka. Informace na tel.:
0728/56 23 50 v době od 12.−
20.hod.
STAVÍTE? REKONSTRUU−
JETE?
projektovou doku−
mentaci, jednání s úřady a real−
izaci stavby Vám zajistí AGS−stu−
dio.cz, Pod Klamovkou 7, Praha
5, tel.: 0604241512

26.9.2002 16:13
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(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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NAUČTE SE

V TOM CHODIT

(Placená inzerce)

NOVOTNÝ

Mgr. KATEŘINA FAJTOVÁ
Mgr. JAROSLAVA MRKVIČKOVÁ

opravujeme:
• televizory
• videorekordéry
• videopřehrávače
• magnetofony
• CD
• hifi systémy
• radiopřijímače
• gramofony
Zenklova 81, Praha 8 (U kříže)

Tel.: 83840523, 84840158

• zdarma mezinárodní platební karta
• zdarma studentská karta ISIC

KLINICKÁ LOGOPEDIE

ELEKTRONIKY

• Náprava vad a poruch výslovnosti
a komunikace u dětí a dospělých
(dyslálie, dysfázie, dysartrie, opožděný vývoj
řeči, koktavost, afázie, sluchové vady)
• Řešení problémů s komunik. u dětí od 2 let
• Náprava komunikace u pacientů po CMP
• Reedukace hlasu
• Náprava specif. poruch učení
Ordinační hodiny
PO 11-18 • Út 8-16 • ST 11-18
ČT 8-15 • PÁ 8-15
adresa: POLIKLINIKA ČUMPELÍKOVA
182 00 PRAHA 8 - Kobylisy
telefon se zázn. ordinace: 02 / 86 58 81 29
mobil: 0723 448 884
SMLOUVY S POJIŠŤOVNAMI

VÝHODNÝ ÚČET PRO POHODOVÝ STUDENTSKÝ ŽIVOT. Zřízení a vedení
účtu, povolené přečerpání, mezinárodní platební kartu, studentskou kartu
ISIC a další příjemnosti získáte zdarma. A podle svých potřeb si můžete
vybrat z nabídky řady dalších bankovních a jiných finančních produktů
a služeb. Když v tom umíte chodit, stačí přijít jen jednou…
(Placená inzerce)

SERVIS

ČSOB STUDENTSKÉ KONTO

ordinace pro vady řeči a sluchu
nabízí péči v oboru

elektronik

(Placená inzerce)

10_rij.qxd

ČSOB, pobočka Praha - Thámova, OTEVŘENA (1. PATRO)
Thámova 20, 186 00 Praha 8
tel.: 224 044 004,
fax: 222 044 004

ČSOB, pobočka Praha - Ke Stírce
Ke Stírce 50, 182 00 Praha 8
tel.: 284 686 098 (107)
fax: 284 685 275

www.csob.cz
800 110 707

OSMIČKA Noviny MČ Praha 8. Vydává MČ Praha 8. Šéfredaktor: Mgr. Tomáš Květák. Redakční rada: Ing. Cyril Čapka, Michal Kindl, Ing. Zdeněk Mašín, Ing. Zdeněk Pavlíček, CSc., Ing. Petr Pokorný, Mgr. Martin Roubíček, Soňa Teplá. Adresa redakce: Zenklova
35, 180 48 Praha 8 - Libeň, tel.: 22805108, fax: 84823583. E-mail: Tomas.Kvetak@P8.MePNet.cz. Příjem inzerce: na tel. čísle 0606 613 164. Grafické zpracování: Grafické studio Detail, Hájkova 13, Praha 3, tel./fax: 02/22586092, e-mail: detail@iol.cz. Tisk
a osvit: Česká typografie, U továren 1410/33, Praha 10. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta s.p., Odštěpný závod Praha - č.j.nov. 5151/95 ze dne 24.4.1995. Registrace: MK ČR E 12043. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři, u inzerátů inzerenti.
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POVOD“OV¡ PÿÕLOHA
Seznam zdravotnických zařízení v postižených oblastech Karlína, Invalidovny a Libně
Aktuální informace ke dni 19. 9. 2002
KARLÍN
místo provozování

odbornost

provozovatel

dočasné umístění

Křižíkova 164/20

lékárna

STAIN s. r. o.

mimo provoz

Křižíkova 43

pediatrie

MUDr. Růžička.

P 7, Dukelských hrdinů 1
tel.: 723 87 36 04, 233 38 32 30
přesměrovaný 224 81 29 71
ord. hod.: PO 16.00 − 18.00,
ÚT 12.00 − 16.00, ST 07.00 − 12.30
ČT 13.30 − 16.00, PÁ 13.30 − 14.30

Křižíkova 85

ortopedické pomůcky

METIS s. r. o.

Křižíkova 56

lékárna

RNDr. Eva Trnková

mimo provoz

Křižíkova 51

gynekologie

MUDr. Šach nebyl zatopen

nezměněno, ord. hod.: ÚT: od 14.00,
ST: od 8.00, PÁ: od 8.00

Křižíkova 19

praktičtí lékaři

MUDr. Kubík, MUDr. Kohlová

ord. ČSAD, Pod Výtopnou 10
denně od 12.00 − 17.00 hod.
tel.: 224 21 86 82

Šaldova 24

praktický lékař

MUDr. Seifert

ord. Rajmonova 1199 (Městská hyg.
stanice) PO a ST: 13.00 − 16.00
P4, Petra Rezka 3 ÚT: 9.00 − 11.30,
ČT: 13.00 − 16.00, tel.: 603 47 75 82

Sokolovská 116

stomatologie, zubní laboratoř

MUDr. Dáňová, MUDr. Vaněčková
MUDr. Pokorný, MUDr. Dudová

P 8, Mazurská 484,
tel.: 283 02 41 38
kontakt tel.: 602 96 40 66
P 6, Bechyňova 3,
tel.: 224 31 03 06 l. 219

Sokolovská 116

praktičtí lékaři

MUDr. Řeháková, MUDr. Svobodová

v prostorách LSPP Praha 8
− přístup z ulice Bulovka
denně 7.30 − 17.00,
tel.: 283 84 22 24, 607 91 56 53

Sokolovská 57

lékárna

ECOPHARM s.r.o.

mimo provoz

Sokolovská 61

stomatologie

MUDr. Miřácký

mimo provoz

Sokolovská 72

pediatrie

MUDr. Krákorová

P 7, Dukelských hrdinů 1
prevence, poradna, kojenci
tel.: 721 84 23 26
ord. hod.: ÚT a ČT 15.00 −17.00
Peckova 15, nemocní ord.
hod.: PO − PÁ 8.00 − 11.00

Urxova 1/470

ORL

MUDr. Hradcová

mimo provoz

Vítkova 6

stomatologie

BACON s.r.o.

mimo provoz
původní tel. čísla 222 31 21 90,
222 31 96 86, přesměrována

Vítkova 28

rehabilitační pracovnice

pí Ledlová.

P 8, Zenklova 39 „TETA“
PO − ČT 7.30 − 16.00, PÁ 7.30 − 12.00

Za Poříčskou branou 12

stomatologie, zubní laboratoř

MUDr. Procházková,
MUDr. Pospíšilová

ordinace bude v provozu cca 20. září,
původní tel.: 224 81 63 55,
224 81 40 40, přesměrována

Peckova 15

praktický lékař

MUDr. Čiháková

v prostorách LSPP Praha 8 − přístup
z ulice Bulovka, denně 7.30 − 17.00
tel.: 283 84 22 24

Peckova 15

ortopedie

MUDr. Kubiče, MUDr. Gelner

Peckova 15, 1. p
tel.: 602 84 14 11, 732 27 78 78
ord. hod.: PO 9.00 − 13.00,
ST 8.00 − 12.00, ČT 8.00 − 12.00

Nekvasilova 166

psychiatrie

MUDr. Borecký, Šmolíková

beze změny

Sokolovská 142 − ČSÚ

stomatologie

MUDr. Tokáriková

tč. pracovní neschopnost1.
pomoc zajistí MUDr. Černý
tel.: 233 54 26 42

Molákova 579 − ZŠ

stomatologie

MUDr. Tůmová, nebyla zatopena

provoz ordinace bude zahájen od října

Nám. dr. Holého 15

lékárna

Gratiola s. r. o.

mimo provoz

Nám. dr. Holého 15

interna, diabetologie

MUDr. Malíková, MUDr. Cacáková

P 8, Zenklova 39 „TETA“ 2. p.
ord. hodiny nezměněny

Molákova 579 − ZŠ

stomatologie

MUDr. Tůmová, nebyla zatopena

provoz ordinace bude zahájen od října

INVALIDOVNA

LIBEŇ

Zdravotnická zařízení neuvedená v seznamu
nebyla povodní přímo zasažena, pouze je
možné, že v těchto ordinacích nefunguje tele−
fonické spojení, případně ještě není zapojena
elektřina.

Odběry krve
Na místo povodní zničených odběrových míst zahájilo NZZ CentroLab s. r. o. svoji činnost v ulici Zenklova 37 (Sokolovna), Praha 8 − Libeň.
Odběry: Po−Čt 7.00−8.30 hod., Pá 7.00−8.00 hod.

26.9.2002 16:13
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Přehled druhů finanční pomoci občanům
postiženým povodněmi v hlavním městě Praze
I. Finanční pomoc při řešení okamžitých potřeb v oblasti bydlení
1. Nenávratný příspěvek fyzickým osobám, které přišly o byt
Tento příspěvek se týká fyzických osob, které užívaly byt v bytovém nebo rodinném domě, tj. vlastníků,
nájemců i případů, kdy byl byt užíván na základě jiných právních vztahů (např. věcné břemeno).
Nenávratný příspěvek ve výši 150 tisíc Kč na jeden zničený byt fyzickým osobám, které přišly
nenávratně o bydlení, poskytne hlavní město Praha na základě písemné žádosti podané osobně na adresu:
Magistrát hl. m. Prahy, bytový odbor, nám. Franze Kafky 1, IV. patro, č. dv. 410, vyřizuje: RNDr.
Magdaléna Benešová, tel.: 236 003 192
Žádost musí být podána nejpozději do 31. března 2004.
Formulář žádosti a seznam dokladů, které je třeba doložit, je k dispozici na výše uvedené adrese, v infor−
mačním středisku Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1, na úřadech městských
částí Praha 1 až 22 a internetové adrese Ministerstva pro místní rozvoj ČR www.mmr.cz.
2. Úhrada nákladů demolic zničených objektů
Nenávratný příspěvek pro fyzické osoby − vlastníky na úhradu nákladů na odstranění stavby bytového
charakteru (rodinného domu, bytového domu nebo bytu ve vlastnictví), její části nebo sutin až do výše
100%.
Po vystavení demoličního výměru si fyzická osoba − vlastník (spoluvlastníci) stavby pro bydlení podá
písemnou žádost na adresu: Magistrát hl. m. Prahy, odbor výstavby, Řásnovka 8, Praha 1, 2. patro, č.
dv. 214, vyřizuje: Dagmar Votlučková, tel.: 236 004 375
Žádost musí být podána nejpozději do 31. března 2004.
Formulář žádosti a seznam dokladů, které je třeba doložit, je k dispozici na výše uvedené adrese, v infor−
mačním středisku Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1, na úřadech městských
částí Praha 1 až 22 a internetové adrese Ministerstva pro místní rozvoj ČR www.mmr.cz.
II. Finanční prostředky na nové bydlení
1. Nízkoúročený úvěr vlastníku zaniklého bytu nebo domku na jejich novou výstavbu
Úvěr do výše max. 850 tis. Kč z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení je poskytován fyzickým
osobám, které byly vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytového domu, rodinného domu nebo bytu
a přišly o svůj byt nebo domek. Úrok činí 2% a doba splatnosti je 20 let, s možností odkladu splátek. Písemné
žádosti se podávají na adrese: Státní fond rozvoje bydlení, Dlouhá 13, 110 00 Praha 1, tel.: 221 771 617
Podrobnější informace žadatelé získají na adresách:
Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6, Praha 1, tel.: 224 861 282, 224 861 328, 224 861
105, Magistrát hlavního města Prahy, odbor finanční správy, Platnéřská 19, Praha 1, č. dv. 217 a 218, tel.:
236 002 185, 236 002 397
Formulář žádosti a seznam dokladů, které je třeba doložit, je k dispozici na výše uvedených adresách,
v informačním středisku Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1, na úřadech měst−
ských částí Praha 1 až 22 a internetové adrese Ministerstva pro místní rozvoj ČR www.mmr.cz.
III. Finanční prostředky na opravu bytového fondu
1. Dotace ke krytí části úroků na opravy poškozených panelových domů
Dotace ve výši 5% je určena vlastníkům panelových bytových domů ke krytí části úroků z úvěrů
poskytnutým na opravy panelových domů postižených povodněmi.
Příjemcem podpory jsou vlastníci panelových domů a bytů, tj. fyzické osoby, bytová družstva a další
právnické osoby, kteří opravují bytový dům poškozený povodněmi.
Dotaci poskytuje Státní fond rozvoje bydlení prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky,
a.s.Žadatelé předloží písemnou žádost na adrese: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.,
Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, tel.: 221 009 111
Formulář žádosti a seznam dokladů, které je třeba doložit, je k dispozici na výše uvedené adrese, v infor−
mačním středisku Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1, na úřadech městských
částí Praha 1 až 22 a internetové adrese Ministerstva pro místní rozvoj ČR www.mmr.cz.
2. Úvěry na opravy bytového fondu
Jsou to úvěry všem vlastníkům bytového fondu, jejichž domy a byty byly poškozeny povodněmi (fy−
zickým osobám, bytovým družstvům a dalším právnickým osobám). Státní fond rozvoje bydlení poskytne
prostředky tak, že je převede do peněžního fondu hlavního města Prahy. Z tohoto fondu budou moci vlast−
níci čerpat úvěry s úrokovou sazbou 1%. Doba splatnosti je 10 let, s možností odkladu splátek. Žádosti
o úvěry se podávají osobně na adrese: Magistrát hl. m. Prahy, odbor finanční správy, Platnéřská 19,
Praha 1, 2. patro, č.dv. 217 a 218, vyřizuje: Mgr. Vladan Kubec, tel.: 236 002 397 a PhDr. Miloš Chlad,
tel.: 236 002 185.

ČESKÝ TELECOM, a. s. / Provozní oblast Praha

Zpráva o stavu obnovy přístupových sítí ČESKÉHO
TELECOMU v Městské části Prahy 8 ke dni 25. 9. 2002
KARLÍN / Pracovníci ČESKÉHO TELECOMU zahájili práce na obnově a opravách kabelových sítí
ihned po opadnutí vody a vydání povolenek ke vstupu do zóny „A“. Zaplavení téměř šesti set tele−
fonních rozvaděčů v Karlíně a zejména pak zaplavení a zničení technologie hlavního rozvodu tele−
fonní ústředny a celkové zničení technologie kabelovny v druhém suterénu pod telefonní ústřednou
v Petrské ulici způsobilo velmi rozsáhlé škody na zařízení ČESKÉHO TELECOMU.
Základní informace o stupni poškození telekomunikačních sítí na území MČ Praha 8 a informace
o probíhajících sanačních pracích předali pracovníci ČESKÉHO TELECOMU na jednání svolaném
Stavebním odborem MČ Praha 8 dne 5. září 2002.
Podmínkou pro obnovení provozu telekomunikačních sítí v oblasti Karlína je výměna podstatné části
technologie hlavního rozváděče na telefonní ústředně Těšnov, celková rekonstrukce technologie kabelovny,
výměna zateklých částí kabelů v kabelových komorách, kabelovodech i v úložné části sítě. V samotných
domech Karlína byly vyčištěny a vydesinfikovány poškozené rozvaděče. Velký rozsah výkopových
a stavebně montážních prací si při obnově koncových částí sítě vyžádá výměna stovek poškozených pří−
vodních kabelů do rozvaděčů, části domovních rozvodů a v mnoha případech i výměna celých skříní rozvaděčů.
Pracovní verzi harmonogramu plánovaného postupu prací na obnově kabelových sítí v Karlíně naleznete
na webových stránkách MČ Praha 8 pod odkazem „povodně“. Do přílohy se nám harmonogram pro velký
rozsah nepodařilo otisknout.
INVALIDOVNA / Poněkud odlišná je situace v části lokality Invalidovna, kde stávající telefonní síť
byla zaplavením zcela vyřazena z provozu, který nelze obnovit lokálními opravami. Z tohoto důvodu
je v uvedené lokalitě nutno vybudovat kompletně novou kabelizaci, tj. výměnu veškerých zemních
kabelů a skříní rozvaděčů v objektech.
Území, kterého se tato situace týká je ohraničeno ulicemi Sokolovská, U Invalidovny, U Sluncové
a Nekvasilova. V objektech, kde jsou umístěny stávající rozvaděče, se jedná o pouhou výměnu skříní roz−
vaděčů, které budou umístěny na původním místě a instalaci nového přívodu. Stávající nefunkční zařízení
bude demontováno. Nová síť bude jak z hlediska použitého materiálu, tak z hlediska svých parametrů splňo−
vat požadavky nejen na hovorovou službu, ale i na poskytování datových a dalších služeb s přidanou hod−
notou. Rovněž z kapacitního hlediska bude nová síť dimenzována na potřeby této lokality. Vzhledem k nut−
nosti kompletní obnovy zcela nefunkční sítě po povodni, bude tedy tato lokalita řešena definitivním způ−
sobem, tj. ne pouhou obnovou původních parametrů a dojde k podstatnému zlepšení kvality oproti stavu
před povodní. Další fáze prací je připravena k zahájení realizace od 1. 10. 2002. Do této doby probíhala
identifikace stavu poškození, návrh řešení a zpracování projektu pro realizaci. Vzhledem k tomu, že dané
území se doposud nachází v nouzovém stavu, bude stavba probíhat v havarijním režimu. Realizace bude
probíhat maximálním tempem a je reálný předpoklad, že bude dokončena, včetně zatažení přívodních
kabelů z ústředny v Libni, do konce listopadu 2002.
S ohledem na naléhavost řešení je nutno operativně zajistit i otázku oznámení provádění prací v jed−
notlivých objektech jejich majitelům. Jelikož se převážně jedná o pouhou výměnu stávajících zařízení
a havarijní režim realizace, bude oznámení provedeno zasláním doporučeného dopisu na adresu majitele,
uvedenou na aktuálním výpisu z katastru nemovitostí a vyvěšením oznámení v každém objektu za vstupem.
V tomto oznámení budou uvedeny kontakty na odpovědné zástupce investora a prováděcí firmy, kterou je
společnost Vegacom, a. s. Prosíme tedy o maximální vstřícnost při realizaci této stavby, aby telefonní provoz
mohl být obnoven v co nejkratším možném termínu.
Dosavadní dobrá spolupráce s pracovníky Stavebního odboru MČ Praha 8 nám dává předpoklad zajištění
plynulosti prací, zejména ve staticky problémových objektech, kdy rychlá a operativní spolupráce
s příslušným statikem je nutností.

ODEČTY SPOTŘEBY
PLYNU V KATEGORII
DOMÁCNOSTI
Pražská plynárenská, a. s., provede v měsíci říjnu 2002
u zákazníků odběratelské kategorie „domácnosti“
v Městské části Praha 8

Formulář žádosti a seznam dokladů, které je třeba doložit, je k dispozici na výše uvedené adrese, v infor−
mačním středisku Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1, na úřadech městských
částí Praha 1 až 22 a internetové adrese Ministerstva pro místní rozvoj ČR www.mmr.cz.

Bohnice, Březiněves, Čimice, Ďáblice, Dolní Chabry,
Kobylisy, Libeň, Nové Město, Střížkov, Troja

3. Dotace na opravy bytového fondu
Příjemci jsou vlastníci bytového fondu, jejichž domy a byty byly poškozeny povodněmi (fyzickým
osobám, bytovým družstvům a dalším právnickým osobám). Dotace na opravu jednoho bytu může činit
ma−ximálně 70% celkových rozpočtových nákladů na opravy, dosahují−li min. 72 tisíc Kč. Minimální
výše dotace je 50 tisíc korun, maximální však 200 tisíc korun.
Vlastník svou písemnou žádost podá osobně na adrese: Magistrát hl. m. Prahy, bytový odbor, nám.
Franze Kafky 1, 3. patro, č. dv. 406, vyřizuje: JUDr. Magda Krytinářová, tel.: 236 002 126 a Mgr. Vladimír
Šmíd, tel.: 236 002 587.
Oprava musí být provedena nejpozději do 31. 12. 2003.

odečty spotřeby zemního plynu.

Formulář žádosti a seznam dokladů, které je třeba doložit, je k dispozici na výše uvedené adrese, v infor−
mačním středisku Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1, na úřadech městských
−mhmp−
částí Praha 1 až 22 a internetové adrese Ministerstva pro místní rozvoj ČR www.mmr.cz.

Oční optik v Libni
Letošní povodně zasáhly do života mnoha tisíců lidí v celé naší zemi. Jen velmi pomalu se oblasti,
které byly zatopeny vrací k životu. Oční optik v Libni na Zenklově ulici není výjimkou.
Optika zde funguje již 11. rokem a povodeň ji zcela vyřadila z provozu. Všichni zaměstnanci se spolu
s úklidovými firmami podíleli na likvidaci škod. Po odborném zásahu hasičů na dezinfekci stěn se
majitelé pustili do oprav opravdu s vervou. V říjnu plánují zahájení provizorního provozu a slibují velké
slevy na zboží, které přežilo povodeň. Majitelé také doufají, že optika začne opět fungovat jako malá
galerie, tak jako dříve. „Musíme být trpěliví, ale těším se na to, až bude Libeň opět plná života a občané
nás budou moci opět navštívit, rádi je obsloužíme,“ říká majitel.
Petra Tůmová

Prosíme Vás o přítomnost při odečtu plynu.
Zákazníci, kteří si zaznamenali stav plynoměru ke změnám
ceny zemního plynu, (k 1. 1. 2002, 1. 4. 2002) mají možnost
jej nahlásit pracovníku provádějícímu odečet.
Odečty provádí firma ODEM a. s.
Pro více informací volejte zákaznický dispečink
221 092 333
nebo nás navštivte na adresách:
Praha 1, Jungmannova 31 (Palác Adria)
Praha 4 - Michle, U Plynárny 500

www.ppas.cz
POHOTOVOST PLYN - 1239

(Placená inzerce)
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Finanční prostředky ke zmírnění dopadů škod občanů postižených
povodněmi, poskytované Úřady Městských částí Praha 1 − 22
1. Peněžitá dávka občanům, kteří se
přechodně ocitli v mimořádně obtíž−
ných poměrech z důvodu živelní
pohromy nebo požáru
Účelem této nenárokové dávky sociální
péče je poskytnutí rychlé pomoci k za−
bezpečení základních životních potřeb
občanů (a jejich rodin), kteří byli
postižení živelní pohromou nebo
požárem. Měla by sloužit například k za−
koupení základního ošacení, potravin,
hygienických potřeb apod. do doby než
uspokojování těchto potřeb bude možno
zajistit jiným způsobem. O přiznání

dávky rozhoduje sociální odbor, resp.
odbor státní sociální pomoci přís−
lušného Úřadu Městské části 1 − 22
podle místa trvalého pobytu žadatele.
Podmínkou pro poskytnutí této dávky
není sociální potřebnost. Výše dávky činí
až 30 tisíc Kč. Pro přiznání výše dávky se
v konkrétním případě přihlíží k rozsahu
potřeb žadatele a jeho rodiny, rozsahu
škod, počtu členů rodiny apod. Dávka se
poskytuje jen jednomu členu rodiny.
2. Peněžité a věcné dávky rodičům
nezaopatřených dětí, těhotným ženám
a nezaopatřeným dětem

Tato nenároková dávka sociální péče má
pomoci uhradit mimořádný výdaj rodině
s nezaopatřenými dětmi, těhotné ženě
nebo nezaopatřenému dítěti, který nemo−
hou uvedené osoby uhradit ze svých
běžných zdrojů.
O přiznání dávky rozhoduje sociální
odbor, resp. odbor státní sociální
pomoci příslušného Úřadu Městské
části Praha 1 − 22, podle místa trvalého
pobytu žadatele. Podmínkou pro
poskytnutí této dávky není sociální
potřebnost, dávka je jednorázová, ale při
existenci mimořádného výdaje může být
poskytnuta i několikrát v roce. Je však

Zatopené prostory školských zařízení
Lyčkovo náměstí 6/460, k. ú. Karlín
Základní škola
sklep − archiv, výukové dílny, sklepy, plynová
kotelna, keramická dílna, sklad nábytku, kabinet
dramatiky, dramatika, sklad CO, dílna pro potřeby
školy, 2x sociální zařízení, místnost pro škrabku na
brambory, sklad brambor a nábytku, chodby,
schodiště
přízemí − 2 místnosti knihovny, 1 komora ke
kuchyni, výuková kuchyň, sociální zařízení, úkli−
dová místnost, čítárna, 2 družinové třídy, pracovna
učitelů, ubytovna, kancelář Bambini di Praga, 2
přístupové chodby, schodiště a toč. schodiště,
tělocvična, sociální zařízení pro tělocvičnu, úkli−
dová komora, šatna, úložný prostor pro nářadí,
počítačová pracovna, byt školníka
Mateřská škola
− 3 třídy, kabinet, ředitelna, sociální zařízení,
kuchyň, jídelna, sklad potravin, chladicí box,
sociální zařízení pro kuchyň
přístavek − šatna, 2 ložnice, kreslírna, herna, 2x
sklad, kabinet, umývárna, WC, chodba
ABB
− vstupní hala, sklad, 3 kanceláře, kabinet,
sociálky, chodba, WC
stav k 2. 9. 2002 − postup prací
− suterén a přízemí bylo vyklizeno
a provedeny odvozy na skládku
− bylo provedeno vyčištění od nánosu bahna
− parkety byly vytrhány a odvezeny na skládku
− stav budovy byl posouzen statikem
− bylo dohodnuto, že hl. rozvaděč bude instalován
v přízemí v kabinetu pro učitele (dosud
v suterénu)
− postižené části byly prohlédnuty projektantem
Ing. Jägrem, který navrhne rozsah oprav
− dne 3. 9. 2002 bude obnoven příkon el. energie
− od 3. 9. 2002 bude prováděno otloukání zdiva
a obkladů, likvidace sociálního zařízení
u tělocvičny (podlaha se propadá a příčky
vestavby se trhají)
− pracuje se na obnově plynové kotelny
− provizorní dřevěná stavba ve dvoře bude
zbourána
Práce probíhají a pokračuje též obnova dvorní
fasády.
stav k 18. 9. 2002 − postup prací
− provedeno otlučení vnitřních omítek
1m nad hranici zatopení
− vytrhány podlahy včetně podlahových vrstev

− probíhá zprovoznění elektroinstalace
a zprovoznění plynové kotelny (zkoušky těsnosti
potrubí)
ZŠ Zenklova 52/26, k. ú. Libeň
Zatopené části budovy:
suterén − bývalá uhelna, chodby, plynová kotelna,
bývalý sklad paliva, strojovna VZD, bramborárna,
sklad nábytku, sklad údržby, sklady pro kuchyň,
místnost pro personál, šatna, prostory kuchyně
a jídelny, sociální zařízení pro personál, malá jídel−
na pro personál, schodiště, další 4 místnosti
v suterénu sloužící jako sklady
přízemí − tělocvična
stav k 4. 9. 2002 − postup prací
− bylo provedeno vyklizení zatopených prostor,
odvozy na skládku a dezinfekce
− probíhá otloukání zdiva, obkladů a likvidace
zničených podlah a podlahových krytin ve všech
prostorách
− 3. 9. 2002 byl v budově obnoven provizorní
příkon el. proudu, byla zprovozněna plynová
karma a opraveno plynové potrubí
− v tělocvičně se odstraňují parkety a obložení
− na sut. okna do Zenklovy ulice budou zhotoveny
sítě v rámu, aby mohlo dojít k neustálému
provětrávání budovy a nedošlo k úrazu
− část hřiště (trávníku a příjezdové cesty) bude
vyčištěno, aby se do vyklizených
a dezinfikovaných prostor opět nenanášelo
kontaminované bláto
− pracuje se na odstranění závad a zprovoznění
kotelny
Budova byla posouzena statikem Ing. Hrabětem.
Práce probíhají dle dohody s investorem, doda−
vatelem a uživatelem budovy.
stav k 18. 9. 2002 − postup prací
− provedeno otlučení vnitřních omítek vč. stropů
kleneb, odsekání obkladů
− vytrhány parkety vč. dřevěného podloží
a polštářů, demontováno obložení tělocvičny,
dřevěné schodiště, ribstoly a šplhací tyče
− tlakovou vodou vyčištěno hřiště a přístupové
cesty
− elektroinstalace zprovozněna od 1. NP výše,
PP částečně, nutná rekonstrukce
− probíhá zprovoznění plynové kotelny
MŠ U Sluncové 10a/135, k. ú. Karlín
stav k 2. 9. 2002 − postup prací
− zatopená výměníková stanice a suterén objektu

o ni třeba vždy znovu žádat. Výše dávky
může být až 15 tisíc Kč v peněžité formě.
Příspěvek ale může být poskytnut také ve
formě věcné dávky − např. poukázky na
potraviny, a to v hodnotě 8 tisíc korun,
v mimořádných případech až 15 tisíc
korun.
3. Jednorázové peněžité a věcné dávky
Tato pomoc je určena těžce zdravotně
postiženým a starým občanům na
úhradu nutných nákladů, které nemo−
hou uhradit ze svých běžných příjmů.
Podmínkou pro přiznání této dávky je

(sklep). Voda je již odčerpaná, místnosti jsou
částečně vyklizené. Provedena revize elektroinsta−
lace. V objektu je el. instalace zprovozněna.
V prostoru suterénu musí být nová el instalace (na
zákl. RZ − bude dodána do 6. 9. 2002). Do 6. 9.
2002 bude provedena prohlídka zařízení VS Ing.
Procházkou a na základě jeho zprávy bude prove−
dena oprava a zprovoznění. V suterénu bude
provedena oprava omítek a malba.
Zahrada byla zatopena cca 2,5 m od plotu.
Ostatní plochy nezatopeny − čisté.
stav k 18. 9. 2002
− provádí se otloukání vnitřních omítek ve sklepě
a skladové místnosti v suterénu (50 cm nad
mokrou omítku)
− provádí se zprovoznění elektroinstalace na
základě revizní zprávy, v suterénu pro
výměníkovou stanici − bude provedeno do 30. 9.
2002 vč. nové revizní zprávy
− byla provedena prohlídka zařízení VS
ing. Procházkou a na základě jeho zprávy bude do
30. 9. 2002 VS zprovozněna
− po vyschnutí osekaného zdiva budou provedeny
sanační práce (sklepy a VS)
MŠ Kotlaska 3/30, k. ú. Libeň
stav k 2.9.2002 − postup prací
− zatopená kotelna do výše cca 0,5 m. Voda odčer−
paná, místnosti vyčištěné a vydezinfikovány
Savem. Kotelnu prohlédl Ing. Procházka (protokol
o provedené prohlídce), hořáky byly vyměněny
firmou Inklemo (možno požadovat náhradu
u pojišťovny). Kotelna zprovozněna.
Zahrada zatopena včetně obou pískovišť. Tráva
posekána p. Rydvalem, bude odvezena dne 5. 9.
2002. Je potřeba rozhodnout čím a kdo provede
dezinfekci travní plochy. Je potřeba vyměnit písek
v obou pískovištích.
stav k 18. 9. 2002 − postup prací
− bude provedeno osekání vnitřních omítek kotelny
do výše cca 1m
ZŠ Molákova, Za Invalidovnou 3/579,
k. ú. Karlín
stav k 2. 9. 2002 − postup prací
Pavilony byly zatopeny do výše cca 180 cm, voda
byla odčerpána, pavilony vyčištěny a vyklizeny.
jídelna − zvednutá dlažba, poškozené omítky −
přízemí. SV a kanalizace funguje. Poškozena izo−
lace obvodového pláště.
tělocvična − vybourané a odvezené parkety,
poškozené omítky − přízemí. SV + kanalizace fun−
guje.
pavilon A+B − narušeny podlahové konstrukce,

Hygienická opatření
Pracujte vždy s osobními ochrannými prostředky! Dodržujte velmi přísnou
osobní hygienu! Ruce si omývejte vždy po styku s povrchy, které byly v kon−
taktu se záplavovou vodou. Dbejte na mytí rukou před jídlem, pitím
a kouřením.
Nepožívejte potraviny, zaplavené povodňovou vodou, kalem a bahnem!
Z hlediska ohrožení zdraví není vhodné konzumovat ani potraviny hermeticky
balené ve skle a plechu či nápoje v plastových lahvích, které přišly do styku
s povodňovou vodou. Dle příkazu hygienika HLMP doporučujeme všechny
potraviny bez výjimky zlikvidovat! Textil perte několikrát ve studené vodě s dez−
infekčním přípravkem s obsahem chloru (např. Savo). Protože u barevných mate−
riálů může dojít následkem užití těchto prostředků k odbarvení, je vhodné textilie
se symbolem „přeškrtnutý trojúhelník“ dezinfikovat prostředky na bázi aktivního
kyslíku (peroxidy). Poté textil vymáchejte a několikrát perte s ohledem na složení
výrobku při co nejvyšší teplotě s pracím práškem, případně 10 minut vyvářejte.
Nakonec důkladně vymáchejte v nezávadné vodě.

poškozené omítky, poškozená izolace obvodového
pláště − přízemí. SV + kanalizace funguje.
šatny hřiště − znečištěné omítky, el. instalace
prohlédnuta, překontrolována, provedena revize
včetně rozvaděče. Po zapojení rozvodnými závody
způsobilá k provozu. SV + kanalizace funguje.
hřiště − znečištěné veškeré prostory, částečně
poškozené prolézačky. Na nově budovaném
sportovišti jsou znečištěny podkladní vrstvy,
konečná úprava umělým povrchem a umělou
travou nebyla ještě provedena.
Probíhají práce v pavilonu A a B dle návrhu Ing.
Šípa. Příčky v pavilonu A v místnosti 1−5 byly
odstraněny, bylo provedeno vystěhování prostor,
provedena demontáž podlah. Provedena sonda do
obvodového zdiva pod parapetem. V pavilonu B se
provádí demontáž podlahy v místnosti č. 21. Pokud
bude rozhodnuto o dalším použití pro účely školy,
je nutno provést ve všech pavilonech revizi el.
instalace, pročištění kanalizace, v pavilonu
kuchyně a pavilonu A revizi plynu. Prohlídka ÚT
(rozvodu a radiátorů).
stav k 18. 9. 2002 − postup prací
− pavilon jídelny − odbouraná dlažba v jídelně,
provádí se osekání omítek v jídelně, kuchyni,
v suterénu objektu
− vybouraná podlaha ve velké tělocvičně, dokonču−
je se bourání podlah v malé tělocvičně, provádí se
osekávání omítek stěn a olejových nátěrů
v přízemí objektu
− pavilon A+B − provádí se bourání podlah
v místnostech a odstraňování hobry z obvodového
pláště
− šatny hřiště − dokončuje se osekávání vnitřních
omítek, vnějších fasádních omítek a venkovního
kabřincového soklu
Nutno zprovoznit hlavní rozvaděč v suterénu
objektu jídelny pro zprovoznění výměníkové sta−
nice.
MŠ Invalidovna, Nekvasilova 27/575, k. ú.
Karlín
stav k 2. 9. 2002 − postup prací
Objekt zatopen celý včetně ploché střechy (6
pavilonů + hospodářská část, kuchyně).
Voda odčerpaná, místnosti vyklizené, zahrada,
hřiště a sprchoviště − poničeno. Práce budou
prováděny dle návrhu Ing. Šípa na odstraňování
důsledků zaplavení.
Pokud bude rozhodnuto o dalším využití objek−
tu pro potřebu MŠ, je nutné provést revizi el. insta−
lace, plynu, prohlídku výměníkové stanice,
pročištění kanalizace a zprovoznění objektu.
(malby, lak. práce, podl. práce, zedn. práce)
odbor školství

Všechny výrobky, které jsou vyrobeny z materiálů, do
nichž se vsakuje voda, musí být po zasažení záplavovou
vodou nebo bahnem zlikvidovány! Výrobky z vodě odolných
materiálů musí být důkladně mechanicky očištěny, tj. zbaveny bahna, naplavenin
a jiných nečistot. Poté předměty důkladně omyjte pokud možno pitnou vodou s
přídavkem saponátového prostředku. Po mytí musí být provedena dezinfekce.
Nejběžněji se používají dezinfekční prostředky CHLORAMIN B a SAVO, kon−
centrace roztoku a doba působení dle návodu na použití u jednotlivých prostřed−
ků. Po dezinfekci výrobek a jeho části důkladně opakovaně opláchněte či omyjte
čistou pitnou vodou.
Při nedodržování pravidel základní hygieny při práci v zaplavených oblastech
hrozí nebezpečí zejména průjmových onemocnění, přenášených vodou konta−
minovanou lidskými výkaly, pocházejícími ze žump a čističek odpadních vod
(například bacilární úplavice). Také voda znečištěná výkaly zvířat může obsaho−
vat původce infekcí přenosných na člověka (například leptospiroza či tularémie).
Původci infekcí mohou vniknout do organismu člověka i nepatrně postiženou kůží
(například i drobnými oděrkami). Je tedy nutné omezit styk vody a bláta s tělem
pokud možno co nejvíce.
MUDr. Vladimír Polanecký, Hygienik hl. m. Prahy

Informace České pošty Informace pro občany zaplavených území Prahy 8
Vážení zákazníci,
výplaty důchodů za dlouhodobě uzavře−
nou poštu Praha 86, Karlínské náměstí 1
zajišťuje pošta Praha 8 − Libeň (u Palmovky),
Sokolovská 143. Pro veřejnost je otevřeno Po
− Pá 08.00 − 18.00 hod. Pošta také zajišťuje
výdej zásilek adresovaných pro poštu Praha
86, Karlínské náměstí 1. Pro veřejnost je
otevřeno Po − Pá 08.00 − 19.00 hod. Výdej
bude zajišťován v prvním patře v místnosti
vedle kanceláře poštmistra. Pro telefonické
dotazy k uloženým zásilkám můžete využít
tel.: 284 023 421 a 284 023 422.
Děkujeme za pochopení.
Česká pošta, s. p.

sociální potřebnost žadatele.
Dávky mohou být poskytnuty také věc−
nou formou sociálně potřebným
občanům, kteří pro svůj věk, zdravotní
stav nebo osamělost nejsou schopni
uspokojit své běžné životní potřeby sami.
V tomto případě se za věcné dávky
považuje zabezpečení namáhavých pra−
covních úkonů nutných k provozu
a údržbě domácnosti nebo jejich úhradu,
popř. poskytnutí předmětů k uspoko−
jování životních potřeb. O tuto formu
pomoci je třeba žádat na sociálním
odboru, resp. odboru státní sociální
pomoci příslušného Úřadu Městské
části Praha 1 − 22, podle místa trvalého
pobytu žadatele prostřednictvím
Úřadu Městské části, ve které má
žadatel trvalé bydliště.
−mhmp−
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Činnost živnostenského odboru v rámci řešení povodňových škod
Činnost živnostenského odboru ÚMČ
Praha 8 mimo své běžné agendy
v rámci řešení povodňových škod lze
v současné době rozdělit do dvou
následujících oblastí:
1. kontrolní činnost − především prob−
lematika prodeje zboží v zatopených
oblastech a ze zatopených oblastí
2. snaha odboru vyjít maximálně vstříc
postiženým živnostníkům.
ad1)
Živnostenská kontrola v období po
záplavách má zhruba tento průběh
a obsah:
Zahájení kontroly, představení se
a prokázání se průkazem kontrolora
a sdělení o zahájení kontroly, identifikace
osoby přítomné kontrole. Zahajuje se kla−
sickou živnostenskou kontrolou, tj.

ohledání způsobu označení provozovny,
kontrola dokladů živnostenského pod−
nikání, konfrontace druhu podnikání,
právní důvod užívání provozovny (sídla)
dle nájemní smlouvy či listu vlastnictví.
V rámci rozšířené kontrolní pravomo−
ci dle ust. § 60a zákona č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání,
v posledním platném znění a na základě
závěrů z mimořádné porady na ŽO
MHMP dne 5. 9. 2002 se dále kontrolní
pracovníci živnostenského odboru
zaměřují na „laickou“ kontrolu, zda sorti−
ment prodeje v provozovně či sortiment
prodeje pro výrobu nebyl v kontaktu se
záplavovou vodou a tudíž kontamino−
vaný. Tyto kontroly probíhají jak ve
veřejných částech provozoven (tj. místo,
kde se prodává a kam má přístup
zákazník), tak i v provozně−obslužných

částech provozovny, převážně ve
skladech či v prostorách, kde se zboží
skladuje pro následný prodej nebo zpra−
cování. Kontrola je možná ze strany
živnostenských
kontrolorů
pouze
pouhým zjišťováním, zda obal či etiketa
nedoznala vzhledových změn charakteri−
stických při kontaktu s vodou nebo
vlhkostí, se zbytky kalů (bahna) apod.
Kontrolní zjištění může být značně
různorodé. Dále s odkazem na již zmíně−
nou mimořádnou poradu na ŽO MHMP
se živnostenská kontrola zaměřuje na
vyhledávací činnost v zátopových
oblastech. Zde se zjišťuje, kdy a která
provozovna zahájila činnost a zda tato
činnost byla kontrolována (ohlášena,
příp. konzultována) příslušným kontrol−
ním orgánem − OH Veterinární služby,
Českou zemědělskou a potravinářskou

Informace o dávkách sociální péče
Peněžitá dávka občanům, kteří se přechodně ocitli v mimořádně obtížných poměrech z důvodu
živelní pohromy nebo požáru
Právní úprava: § 51 odst. 3 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon
o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších před−
pisů (dále jen „vyhláška“)
Účelem této fakultativní (nenárokové) dávky sociální péče je poskytnutí rychlé pomoci k zabezpečení základních život−
ních potřeb občanů, kteří byli postiženi živelní pohromou nebo požárem (a jejich rodin) − např. na zakoupení základního
ošacení, potravin, hygienických potřeb apod., do doby, než uspokojování těchto potřeb bude možno zajistit jiným způsobem.
O přiznání dávky rozhoduje pověřený obecní úřad podle místa trvalého pobytu žadatele. Podmínkou pro poskytnutí této
dávky není sociální potřebnost.
Výše dávky činí až 30 000 Kč. Při stanovení výše dávky se v konkrétním případě přihlíží k rozsahu potřeb žadatele a jeho
rodiny, rozsahu škod, počtu členů rodiny apod. Dávka se poskytuje jen jednomu členu rodiny.
Peněžité a věcné dávky rodičům nezaopatřených dětí, těhotným ženám a nezaopatřeným dětem
Právní úprava: § 23 vyhlášky
Účelem této fakultativní (nenárokové) dávky sociální péče je přispět na úhradu mimořádného výdaje rodiny s nezaopatřeným
dítětem, těhotné ženě nebo nezaopatřenému dítěti, který nemohou uvedené osoby uhradit ze svých běžných zdrojů.
O přiznání dávky rozhoduje pověřený obecní úřad podle místa trvalého pobytu žadatele. Podmínkou pro poskytnutí této
dávky není sociální potřebnost; dávka je jednorázová, může však být při existenci mimořádného výdaje poskytnuta i něko−
likrát v roce.
Výše dávky činí až 15 000 Kč (v peněžité formě), až 8 000 Kč (věcná dávka, v mimořádných případech až 15 000 Kč).
Jednorázové peněžité a věcné dávky
Právní úprava: § 32 vyhlášky
O poskytování těchto jednorázových dávek rozhoduje obec v rámci přenesené působnosti příslušná podle místa trvalého
pobytu žadatele.
Těžce zdravotně postiženým a starým občanům může být poskytnuta dávka sociální péče na úhradu nutných nákladů,
které nemohou uhradit ze svých běžných příjmů. Podmínkou pro poskytnutí této dávky je sociální potřebnost.
Věcné dávky mohou být poskytnuty sociálně potřebným těžce zdravotně postiženým občanům a starým občanům
k uspokojování jejich běžných životních potřeb, které si občané pro svůj věk, zdravotní stav nebo osamělost nemohou
zabezpečit sami. Za věcné dávky se považuje zabezpečení namáhavějších pracovních úkonů nutných k provozu a údržbě
domácnosti nebo jejich úhradu, popř. poskytnutí předmětů k uspokojování životních potřeb.
Bližší informace po podmínkách výše uvedených dávek a postupu při jejich uplatňování podá Úřad Městské části
Praha 8, odbor sociální, Zenklova 22, Praha 8, tel.: 222 805 242.

Pracovněprávní informace pro
zaměstnance v souvislosti s povodněmi
Osobní pomoc při povodních
Poskytuje−li zaměstnanec v pracovní době osobní pomoc při povodních, jde o překážku v práci z důvodu obecného zájmu −
výkonu občanské povinnosti (§ 124 odst. 1 zákoníku práce, v platném znění /dále jen „ZP“/, a § 14 odst. 1 a 3 nařízení vlády č.
108/1994 Sb., kterým se provádí ZP /dále jen prov. nař. vlády/), při níž mu přísluší od zaměstnavatele, u něhož je v pracovním
poměru, pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu s náhradou mzdy (platu) ve výši průměrného výdělku. Překážku v práci a její
trvání musí zaměstnanec zaměstnavateli prokázat, např. potvrzením od obecního úřadu, policie, Hasičského záchranného sboru
apod. (§ 16 odst. 1 a § 23 prov. nař. vlády).
Převedení na jinou práci k odvrácení povodně nebo ke zmírnění jejích bezprostředních následků, popř. pro přerušení
práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy
V případě převedení zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na jinou práci, než byla sjednána, k odvrácení živelní události nebo
jiné hrozící nehody nebo ke zmírnění jejich bezprostředních následků (§ 37 odst. 4 písm. b), popř. písm. a) ZP) přísluší zaměst−
nanci po dobu převedení mzda (plat) za vykonanou práci, nejméně však ve výši průměrného výdělku, kterého dosahoval před
převedením (§ 8 odst. 1 zákona o mzdě/č. 1/1992 Sb./, resp. § 15 odst. 1 zákona o platu /č. 143/1992 Sb./, v platných zněních).
Nepředvídané přerušení provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků v souvislosti s povodněmi
Nedostaví−li se zaměstnanec do zaměstnání z důvodů nepředvídaného přerušení provozu hromadných dopravních prostředků,
nebo dostaví−li se později z důvodu jejich zpoždění, poskytne mu zaměstnavatel pracovní volno bez náhrady mzdy (platu) na
nezbytně nutnou dobu, nemohl−li zaměstnanec dosáhnout místa pracoviště jiným přiměřeným způsobem (Příloha prov. nař. vlády
− bod 7.).
Nárok na náhradu mzdy (platu) při této překážce v práci může vyplývat z kolektivní smlouvy nebo z vnitřního předpisu zaměst−
navatele (připadá v úvahu pouze u zaměstnavatelů provozujících podnikatelskou činnost).
Pracovní volno k zařízení důležitých osobních, rodinných nebo majetkových záležitostí
Zaměstnanec může požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna k zařízení důležitých osobních, rodinných nebo
majetkových záležitostí, které nelze zařídit mimo pracovní dobu. V takovém případě mu zaměstnavatel může poskytnout pracov−
ní volno (na poskytnutí tohoto volna není právní nárok) bez náhrady mzdy (platu), popřípadě se s ním dohodnout na napracování
takto zameškané doby (§ 21 odst. 2 prov. nař. vlády). Nárok na pracovní volno s náhradou mzdy (platu) zaměstnanci vznikne
pouze v případě, že tak stanoví kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis. Pro zaměstnavatele, kteří neprovozují podnikatelskou
činnost, lze takto stanovit pouze nároky na pracovní volno bez náhrady mzdy (platu) (§ 128 zákoníku práce). Zaměstnavatel
může v těchto případech zaměstnanci rovněž poskytnout dovolenou na zotavenou.
−mhmp−

inspekcí, orgány hygienické služby. Tyto
orgány zanechávají v případě kontroly
v těchto znovu otevřených provozovnách
protokoly. Živnostenská kontrola tedy
úzce s těmito orgány spolupracuje.
ad2)
Snahou všech pracovníků ŽO ÚMČ
Praha 8 je v současné době ulehčit
postiženým podnikatelům v nejvyšší
možné míře jednání na našem odboru,
samozřejmě v rámci legislativních
možností. Jde především o co nejkratší
termíny lhůt pro vydání požadovaných
dokumentů. Ze strany podnikatelů se
setkáváme se zvýšenými požadavky na
vydání opisů poničených či ztracených
živnostenských oprávnění, dokladů
o přerušení živnostenského podnikání na
vlastní žádost podnikatele na určitou

dobu, dokladů o oznámení ukončení čin−
nosti v postižené provozovně a výpisů ze
živnostenského rejstříku. Všechny tyto
doklady se snažíme po dohodě s pod−
nikatelem vydat na počkání, případně
v dohodnutém termínu.
Úkony jsou dle vyhl. 270/1998 Sb. pro
poškozené fyzické a právnické osoby
osvobozeny od správních poplatků.
Pracovníci odboru umožnili pod−
nikatelům projednání žádostí po dohodě
s příslušným referentem i mimo úřední
hodiny. Zvýšily se i požadavky pod−
nikatelů na poradenství v oblasti živno−
stenského podnikání.
Pracovníci odboru se podílejí i na
„službách“ dle požadavků sekretariátu
tajemnice ÚMČ Praha 8.

Ing. Hana Drbohlavová
pověřená vedením
živnostenského odboru

Vysoušení zaplavených domů,
aneb dvakrát měř a jednou řeš!
Snahou každého obyvatele postiženého domu nebo bytu je co nejrychleji
uvést příbytek do původního stavu. Jenže to, co voda napáchala za několik
dní nebo dokonce jen hodin, není možné stejně rychle odčinit. Aby bylo
vynaložené úsilí účinné, účelné a nakonec i finančně přijatelné, je třeba poj−
mout tuto záležitost komplexněji a dlouhodoběji.
Zde je obecně nastíněn doporučovaný postup opravných prací:
1. Zabránit dalšímu ohrožení z vnějšku (např. dalším přívalem vody, aj.). Mokrem
se výrazně zvyšuje objemová hmotnost zeminy a zároveň se snižuje její úhel
vnitřního tření.
2. Staticky stabilizovat objekt i jeho jednotlivé části (zdi, okenní a dveřní překla−
dy, stropy, rozevírající se klenby).
3. Zvážit nutnost okamžitého odčerpávání vody a odklízení masy naplavenin
− v některých případech by rychlý pokles v interiéru mohl být spíše na závadu, neboť
by se zvýšil rozdíl tlaků na zdivo zvnějšku a zvnitřku, což by mohlo ohrozit jeho
stabilitu, a dále u zdiva bez vnější hydroizolace by mohlo docházet k vyplavování
jemných částí z malty, která drží cihly pohromadě. Zvýšeným prouděním vody by
se mohlo v některém místě změnit složení okolní a podzákladové zeminy, což by
mohlo vést k nerovnoměrnému sedání.
4. Zabránit dalšímu (byť jen malému) vnikání vody srážkové, povrchové nebo
podzemní.
5. Odstranit ze stěn, podlah a povrchů vrstvy, které by ztěžovaly vysoušení
vzduchem (např. dřevěné obklady a podhledy, nábytek), v horším případě až
i otlučením odstranit nesoudržné a oddělující se mokré omítky, aby mohlo lépe
vysychat samotné zdivo. Tvorbu puchýřů a odprýskávání nelze vyloučit
u neprodyšných akrylátových barev a omítek, používaných zejména v 70. a 80.
letech 20. století.
6. Vysoušet vnitřek objektu přirozeným prouděním vzduchu, hnaným horkým
vzduchem, kondenzačním vysoušečem, elektroosmoticky. V zimním období
větrat, ale nikoliv dlouhodobě a plynule, což by vedlo k přílišnému prochlazení
konstrukcí nebo i promrznutí některých míst. Větrat raději nárazově 5x až 7x za
den průvanem vždy po dobu asi 5 − 7 minut. Pod zdánlivě suchým povrchem
zůstává ještě dlouho mokré jádro zdi, a vlhkost v ní zůstává nejméně o půl metru
výše, než by mohlo být z povrchu zřejmé.
7. Zabránit biologickému napadení konstrukcí − ošetřit povrchy protiplísňovými,
tj. fungicidními, popř. i algicidními přípravky. Nestavět prozatím nábytek ke
stěnám tak těsně, jako byl dříve.
8. Nechat si odborně navrhnout komplexní soubor sanačních opatření (když už
musíme opravovat, tak začněme doslova od podlahy a pořádně, aby to nějaký čas
vydrželo) − kombinujme úpravy okolního terénu se sanačními zásahy do objektu.
Na závěr použít vhodný sanační omítkový systém, ale to až po poklesu vlhkosti
ve zdivu na přijatelnější hodnotu, což časově vychází nejspíše na jaro příštího
roku. Sanační omítky svým vysokým obsahem vzduchových pórů umožňují
odvádění vlhkosti ze zdiva za současného omezení nežádoucích jevů jako jsou
např. odprýskávání omítky, nehezké skvrny na povrchu a další funkční a estetické
závady. Sanační omítkové systémy se navrhují v běžných tloušťkách omítek, ale
z různě průvzdušných, porézních a pevných omítkových vrstev podle stupně
zasažení zdiva vodou a solemi. Opatřeny by měly být výhradně vysoce paropro−
pustnými barvami či tenkovrstvými probarvenými omítkami.
Zvážit, zda by nebylo nejvhodnější pomoci stavbě vnějším zateplovacím sys−
témem. Ten vyruší téměř všechny tepelné mosty, omezí teplotně−dilatační pohy−
by obvodového zdiva a zabrání jeho promrzání. Pozor − určitě musí jít o polohu
tepelného izolantu na venkovní straně zdiva. Izolováním zevnitř bychom pro−
močené zdivo „vystrčili“ na mráz a vystavili je kolísání denních a nočních teplot,
což by mohlo zdicí prvky nežádoucím způsobem „rozpohybovat“ a rozvolnit.
Všechny vrstvy zateplovacího systému (lepidlo, izolant, armovaná stěrka ale
i omítka) musejí být dostatečně a zároveň zhruba stejně paropropustné. Ne každý
„běžný“ zateplovací systém, který tak skvěle funguje za „mírových“ podmínek na
suchých panelových domech, je pro vlhkou stavbu vhodný, neboť případné
neprodyšné vrstvy by bránily přirozenému vysychání zdiva, které bohužel nebude
„odbyté“ po první zimě. V horším případě bychom domu mohli i přitížit nechtě−
nou kondenzací vzdušné vlhkosti před některou neprodyšnou vrstvou uvnitř
zateplovacího systému.
Ing. Petr Lorenc

Oprava bytů
V současné době probíhá zmapování situace škod na bytovém fondu. Prosíme,
abyste se s Vašimi podněty a požadavky obraceli na vlastníky domů. V případě
domů ve správě Městské části Praha 8 se obracejte na správcovskou firmu
AUSTIS, tel.: 266 31 45 04, 266 31 45 03. Jakmile bude znám počet poškozených
bytů a rozsah nutných oprav, budete o možnostech opravy Vašeho bytu infor−
mováni.
odbor výstavby

