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PRAHANejspíš rozhodl pouhý zlo-
mek sekundy. Když se pětačtyřice-
tiletýmuž probudil uvnitř popelář-
ského vozu, snažil se křikem dovo-
lat pomoci. Hned jak ho posádka
auta slyšela, vypnula lis odpadu a
zastavila. Muž se však už neozýval.
Jeho život skončil tragicky v sobo-
tu na Žižkově.
Osudovou chybu udělal tím, že

se rozhodl přenocovat v kontejne-
ru na tříděný papír. Popeláři sice
do popelnic nahlížejí, ale bezdo-
movci se často ukrývají pod vrstva-
mi papírů a nejsou běžnou kontro-
lou vidět. „Podle svého vyjádření
nezaznamenala posádka při vizuál-
ní kontrole žádný zvuk ani pohyb,
který by na přítomnost člověka při-
krytého vrstvou kartonu a papíru
jakkoli upozornil,“ tlumočila slova

popelářů Jana Vondráková, mluvčí
společnosti AVE, která svoz odpad-
ků prováděla. K vozu sice za pár
chvil dorazili záchranáři, bezdo-
movce se ale už nepodařilo vypros-
tit živého. „Na místě podlehl váž-
ným poraněním. Přesnou příčinu

smrti určí až pitva,“ prohlásila
mluvčí pražské policie Eva Kropá-
čová. Policisté začali případ vyšet-
řovat, aby zjistili, zda smrt muže
nezavinil někdo cizí. „Pravděpo-
dobně jde o nešťastnou náhodu,“
uvedla Kropáčová.
O tom, že je riskantní uléhat do

kontejnerů na tříděný odpad, bez-
domovci vědí, k podobným tragé-
diím přesto v Praze dochází. Větši-
nou se stávají během zimy, kdy se
bezdomovci ve vrstvách odpadků
skrývají před chladem a mnohdy
nejsou vidět. „Pokaždé, když se
ochladí, evidujeme takové přípa-
dy. Popeláři mají kontroly kontej-
nerů v popisu práce, ale není v je-
jichmoci vidět člověka zahrabané-
ho pod odpadky,“ doplnila mluvčí
Kropáčová. Petr Kupec

P ustíte psa v parku, ať se
trochu proběhne, vypliv-
nete vyžvýkanou žvýkač-

ku a s chutí se napijete vychla-
zeného lahváče. A můžete být
chudší o pár tisíc, když na vás
dohlédne oko strážce zákona.
Ano, na každou z těch tří do-

cela běžných věcí pamatuje v
Praze nějaká vyhláška. O ochra-
ně zeleně, o čistotě, o pití alko-
holu. Pravda, neznalost neo-
mlouvá, ale kdyby je člověk
chtěl všechny studovat, hlava
by se mu točila jako po deseti
zakázaných pivech.
Jsou věci, které lépe než sva-

zování, regulace a hrozba po-
kut řeší zdravý rozum. Patří
mezi ně třeba i pohyb psů po
městě. Když někdo svou domá-
cí šelmu zvládne bez vodítka,
proč by ji nemohl dát kousek
volnosti, kterou spousta psů
ke štěstí potřebuje? Rozumný
majitel dobře ví, kdymá psa dr-
žet nakrátko, aby neměl prů-
švih, vyhláška nevyhláška. A ti
ostatní si z nějakého psaného
pravidla stejně nic dělat nebu-
dou.

Zápisník
Obojek vyhlášek
Pražany škrtí,
neutahujte ho

Lidé bez domova přespávají v Praze v kontejnerech. Zahrabané v papíru či
plastech je popeláři nevidí. V sobotu kvůli tomu zemřel muž na Žižkově.

Česká republika
– Ministerstvo zemědělství

IČ: 00020478 se sídlem:Těšnov 17, 117 05 Praha 1
zastoupená Ing. Jiřím Šlachtou, ředitelem odboru vnitřní správy

nabízí nájem nebytových prostor prodejny
o celkové výměře 489,29 m2 na adrese: Ve Smečkách 33,

Praha 1, se vstupem z Václavského náměstí 52/801,
která je kolaudována k provozování prodejny potravin

a spotřebního zboží s možností občerstvení.

Minimální cena požadovaného nájmu je 250.000 Kč/měsíc
(včetně DPH) za níže uvedené prostory,

a/ prostory prodejny o výměře 188,20 m2,
b/ chladírna a sklady v suterénu o výměře 81,49 m2,
c/ přilehlé prostory v přízemí o výměře 87,67 m2,
d/ nebytové prostory v mezipatře o výměře 131,93 m2.

Návrhy s nabídkami lze podat osobně v pracovní dny od 8.00 do 15.00
hodin v zalepené obálce v podatelně Ministerstva zemědělství ČR,
Těšnov 17, 117 05 Praha 1 nebo doporučenou poštou na adresu:
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1 s označením:
„Nájem prodejny Praha-Smečky – neotvírat“ nejpozději do 4. 7. 2012
do 10.00 hodin.

Návrhy předané po této lhůtě nebudou zahrnuty do výběru a obálky
s nimi budou vráceny neotevřené navrhovatelům. Výběr nejvhodnější-
ho navrhovatele bude proveden ve lhůtě do 20. 7. 2012.

Návrh nabídky musí obsahovat: identifikaci účastníka, nabízenou
cenu nájmu v Kč, stručnou informaci o plánovaném využití prodejních
prostor a další požadavky uvedené v podrobnějším textu na úřední
desce. Rozhodujícím kritériem výběru je výše nabídnuté ceny nájmu.

MZe si vyhrazuje právo zjišťování zájemců o nájem ukončit, o čemž
budou zúčastnění zájemci bez zbytečného odkladu vyrozuměni.

Podrobnější text poptávkového řízení, včetně časů prohlídek prostor, je
k nahlédnutí na úřední desce ministerstva:
http://eagri.cz/public/web/mze/uredni-desky/ministerstvo-zemedelstvi/
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Ceny jsou konečné
včetně všech tax!!!

Turecká riviéra – přímé lety z Prahy/Brna/Ostravy
12. 6. – 19. 6. 2012 7 nocí / 8 dní
Eftalia Aytur 3* 7.990 Kč HB
Dolphine Suite 3* 7.990 Kč HB
Yeni Turkmen 3* 7.990 Kč All incl.
My Luna Playa 3* 7.990 Kč All incl.
Vital Beach 3* 7.990 Kč All incl.

Turecká riviéra – přímé lety z Prahy/Brna/Ostravy
12. 6. – 22. 6. 2012 10 nocí / 11 dní
Eftalia Aytur 3* 8.990 Kč HB
Dolphine Suite 3* 8.990 Kč HB
Yeni Turkmen 3* 8.990 Kč All incl
My Luna Playa 3* 8.990 Kč All incl
Vital Beach 3* 8.990 Kč All incl
May Garden 4* 12.390 Kč All incl
Grand Zaman 4* 13.590 Kč All incl
White City 4* 13.990 Kč All incl
Hotel Belinda 4* 14.890 Kč All incl
Armas Beach 4* 18.490 Kč All incl
Turan Princ Res 5* 20.390 Kč All incl

1. dítě 5.990 Kč !!!

Zaměstnání popt.

Hledám úklid činžovního nebo panelového
domu na živ. list. Pomůcky a chemii si obsta-
rávám sám. Zaručuji kvalitu a pravidelný
úklid. Tel.: 774 281 989

Byty-koupě

Hl. ke koupi byt 3-4+1(kk) v Praze, min.
60 m2 a více, spěchá. Volejte: 605 193 054.

Hl. ke koupi byt 2+kk/2+1 v Praze, min.
40 m2, blízko MHD, ihned. T: 737 120 869.

Lékař – ortoped hledá byt 3+1 v Praze 2, 5,
6. Byt i v horším stavu. Balkón/terasa výho-
dou. Volejte přes den 224 225 198.

Zástupce mezinárodních investičních fondů
ihned vykoupí byty v Praze do 30 mil Kč.
Tel.: 602 219 621.

Pro českou manažerku atypický loftový byt
min. 2+kk do 4mil. T: 774 666 146.

DO 24 HODIN peníze za Váš byt, DV/OV, tel:
721 066 438, 2222 111 11.

Spěchá! Kdekoliv v Praze u MHD koupím
byt do 50m2. Ne byt v přízemí. T:605944944.

Nemovitosti-prodej

Majitel prodá nemovitost vhodnou na sídlo
firmy v blízkosti centra. Tel: 605445979 n.
221088165.

Nemovitosti-koupě

Hled. ke koupi rod. dům v Praze východ/zá-
pad a okolí, do cca 8 mil. T: 605 193 054.

Hl. ke koupi chatu/chalupu ve Střed. č. kraji
do cca 50 km od Prahy. T: 737 120 869.

Koup. RD nebo chatu Pha, stř. Čechy. Stav
nerozh. Vše vyřidím. RK ne! T: 736480314.

Činžovní dům a bytový projekt koupí inve-
stiční společnost, tel: 723 255 255

Pronájmy
Pronajmu nově zrekonstruovaný byt 2+kk v
P 10 – Strašnice. Nájem 10.500,- Kč/měs.
Tel: 602327702.

Pronajmu kanceláře (20 m2) v Praze 3 a 5
za 4.000,- Kč měsíčně. Volejte: 605083611
n. 221088169.

Nájmy
Hledám pro zaměstnance z kanceláře byty
k pronájmu v Praze. Právní servis zajištěn.
Děkuji. Tel.: 274784428.

RD s velkou zahradou pro zřízení soukr.
školky, P8, P9. T:774 480 445.

VINOHRADY - pro zahr.klientelu hl. moderní
byty v okolí ul. Americká.T:775 666 345.

Pro managera hledáme k pronájmu pěkný
byt 3-4+1(kk) v Praze T: 722 083 967.

Francouzský lékař hledá byt po rekonstr. k
dlouhodobému pronájmu. Tel.: 222 586 780.

Manželský pár z Anglie hl. pěkný byt v
Praze, k dl. pronájmu. Tel.: 271 771 920.

Pro manažera z IBM hled. hezký větší byt v
širším centru Prahy. T: 221620219.

Pro japonského manažera s rod. hled. byt v
novost. nebo po rekonstr. T:241481656.

Pro korejského manažera s rod. hled. byt v
novost. nebo po rekonstr. T:241481656.

Švédský manž. pár hl. dlouhodobě byt 2+1
n. 3+1 v okolí centra Prahy. Tel.: 722 311 653

Hledáme byt 1kk - 2kk pro 2 studentky
ČVUT dlouhodobě. T.: 274 810 601

Knihy a časopisy
Koupím i LP, pohledy, plakáty. T: 603469105

PRAHA (ask) RedakceMF DNES ve
spojení se serverem www.raj-
ce.net vyhlásila 6. ročník soutěže
o nejlepší maturantské tablo.
Maturanti svými příspěvky bojo-

vali ve dvou kategoriích. Jednou
byla zvláštní cena poroty, která le-
tos putuje do Litovle maturantům
Gymnázia Jana Opletala. Studenti
si užijí den na paintballovém hřiš-
ti. Druhou cenou, která se udělo-
vala zvlášť pro každý kraj, je otiště-
ní vítězného tabla v MF DNES.
Redakční radě se z pražských

počinů nejvíce líbilo tablo matu-
rantůGymnázia Sázavská, které vi-
díte nad tímto textem.
Vítězům gratulujeme.

FAKTA

Nedávné případy
25. listopadu 2011 našli v třídírně
odpadů v Chuchli tělo muže,
kterého předtím usmrtil lis
popelářského vozu.
17. listopadu 2011 vytáhli hasiči
z popelářského vozu v Kobylisích
živého muže, kterému se povedlo
včas popeláře alarmovat, měl
zlomeninu bérce.

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události ve vašem kraji,
mohou se objevit i v novinách.

Petr
Kupec
redaktor
MF DNES

E-maily podle vzoru jmeno.prijmeni@mfdnes.cz,
@mafra.cz

Popeláři vysypali
bezdomovce,
rozdrtil ho lis

PŘEDPLATNÉ 225 555 566

Cena za nejlepší maturantské
tablo putuje do Sázavské


