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2 Obsah – úvod 

Zprávy z Rady MČ Praha 19
Na lednovém jednání se Rada zabývala stavem dlužníků v oblasti 
úhrady za pronájem bytů a nebytových prostor, zároveň obdržela 
vyjádření právní kanceláře o stavu sporů v této věci. Přestože 
se stále dlužné částky objevují, je dobré konstatovat, že vytrvalým 
postupem, jak odboru bytového a nebytového hospodářství, tak 
právní kanceláře případy nenarůstají a ku prospěchu všech obyvatel 
Kbel se daří i řešit dlouhodobé neplatiče ve věci vystěhování. 
S ohledem na situaci, která nastala při lednovém hurikánu a vyvolala 
velmi vážnou životu nebezpečnou havárii v celé lokalitě okolo hotelu 
Erko, zřídil pan starosta kbelský Krizový štáb, který čítá 12 členů a v pří-
padě krizových situací se bude operativně zabývat situací ve Kbelích. 
Hlavním důvodem byla nespokojenost pana starosty se zajišťováním 
výše zmíněné havárie a dále pak chce zabránit, aby naše vlastní složky, 
jako např. hasiči či městští strážníci nebyli při těchto situacích odveleni 
do jiné oblasti Prahy aniž by byly zajištěny Kbely.
Rada se dále zabývala projednáním nových cen tepla pro rok 
2007. Na základě porovnání s navýšením ceny ze strany Pražské 
teplárenské, která navyšuje vstupní cenu tepla o 15,- Kč na GJ, 
vyslovila Rada souhlas s novou cenou tepla ve výši 414,10 Kč/GJ, 
což je oproti roku 2006 navýšení o 22,- Kč.
Rada odsouhlasila příspěvek ve výši 50 tis. Kč TJ pro Sokol Kbely 
– oddíl fotbalu na nákup nového víceúčelového traktoru, jehož 
nákupní cena je 120 tis. Kč a bude využíván k údržbě plochy 
kbelských sokolských hřišť.
Z důvodu nízkého zájmu o pronájem nových garáží v ulici Hůlkova 
rozhodla Rada o snížení měsíčního poplatku za pronájem na 900,- Kč 
(nyní ….).
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Škudlíkovy dílničky 
pro šikovné ručičky

Škudlíkovy dílničky probíhají
od 15.00 do 18.00 v těchto termínech:

15. března 2007
Malování na hrnky a misky

5. dubna 2007, Velikonoce
Zdobení vajíček a velikonočních věnců

Nezapomeňte si přinést vyfouklá vajíčka.

7. dubna 2007
Zajíčkova nadílka

Od 6. března 2007 si můžete vyzvednout 
košíček v dětském koutku OD IKEA Černý Most.

12. dubna 2007
Malování na textil

17. května 2007
Tvorba sádrových masek

14. června 2007
Korálková technika

12. července 2007
Zdobení svíček

13. září 2007
Ubrousková technika

18. října 2007
Tvorba loutek

15. listopadu 2007
Vonné koláže

6. prosince 2007
Vánoční věnce

13. prosince 2007
Výroba vánočních svícnů

20. prosince 2007
Ozdobičky ze slaného těsta
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V souladu s jednáním Komise školství Rada doporučila „starono-
vá“ pravidla (pořadí) pro přijímání děti do kbelských mateřských 
škol a jsou následující :
1) děti předškolního věku s trvalým bydlištěm ve Kbelích,
2) děti od 3 let s trvalým bydlištěm ve Kbelích s celodenní do-

cházkou,
3) děti od 3 let rodičů pracujících ve Kbelích
4) ostatní děti od 3 let
Rada zároveň stanovila výši úhrady za docházku v mateřské škol-
ce, která vychází dle vyhlášky MF z 50% neinvestičních nákladů 
přepočtených na 1 dítě. Z údajů za rok 2006 vychází tento propočet 
na 460,-Kč/měsíc. 
Pan starosta předložil Radě plán jednání Zastupitelstva MČ Praha 
19 pro rok 2007, a to v těchto termínech : 28. 3. 2007, 20. 6. 2007, 
19. 9. 2007 a 19. 12. 2007 od 16 hodin v sále Lidového domu.
Na únorovém jednání Rada schválila příspěvek pěveckému sbo-
ru Camerata ve výši 10 tis. Kč na jejich činnost. V tomto sboru 
zpívá 16 kbelských dětí a 2. 4. 2007 by se měl uskutečnit koncert 
v Lidovém domě.
V polovině února z důvodu neplnění smluvních podmínek byla 
dána výpověď z nájmu prodejně masa v Katusické ulici a následně 
vyvěšen záměr na pronájem. Na březnovém zasedání pak Rada 
rozhodla o novém nájemci, kterým se stal osvědčený kbelský 
podnikatel pan Radek Černý.
Rada rozhodla o záměru v centrální části Kbel v prostoru zahrá-
dek, vybudovat tzv. Centrální park, který následně vytvoří spolu 
s objektem rybníka a propojením lesoparku za tratí nenahraditelnou 
odpočinkovou zónu nejen pro vyžití dětí a procházky dospělých, 
ale i drobné sportovní aktivity a relaxaci.
Rada podpořila myšlenku změny systému při zajišťování Lékařské 
služby první pomoci ve smyslu přechodu této služby resp. její zajiště-

ní  pražskou záchrannou službou, která je v Praze na špičkové úrovni 
a poskytování takovéto služby se nebrání, ba naopak opět by lékař 
zajížděl k pacientovi či byl rychle dopraven na odborné ošetření.
V rámci nutných úsporných opatření (snížení dotací), o kterých 
jsme Vás již informovali, Rada projednávala možnost zrušení 
dislokovaných pracovišť umístěných v Čakovicích. Toto řešení 
by přineslo úsporu min. 800 tis. Kč. S ohledem na nesouhlasné 
stanovisko čakovické radnice, bylo proto jednáno s vedením MČ 
Praha – Čakovice o příspěvku na výkon pracovišť státní správy 
na těchto pracovištích. Navrženou dohodu o příspěvku bude ča-
kovické zastupitelstvo projednávat v době naší uzávěrky ve středu 
15. 3. 2006. Následně Vás budeme informovat.
Na závěr bychom Vás chtěli informovat, že naše městská část v rámci 
projednávání dotačního řízení v oblasti kapitálových výdajů (inves-
tiční výdaje) požádala hl. m. Prahy o dotace na tyto akce: 
- dokončení fasády základní školy spolu s vybudováním letních 

šaten u venkovního hřiště,
- dobudování lesoparku za tratí, 
- rekonstrukce ploch v sídlištích - dětských hřišť (Novákovo 

náměstí, Chotětovská,  Rožďalovická), 
- nákup zahradní techniky na údržbu vzhledu MČ,
- obnova počítačové techniky, zejména pro e-komunikaci a její 

zabezpečení. 
Rádi bychom, aby většina našich projektů a záměrů byla při schva-
lování na HMP úspěšná. Následně Vás budeme informovat.
Dne 8. 3. 2007 s předstihem se naše radnice připojila k akci „vlajka 
pro Tibet“ a vyvěsili jsme tibetskou vlajku jako symbol podpory 
současného boje proti čínskému útlaku a vzpomínku těm, kteří 
tento nerovný boj již zaplatili svými životy.

Ivana Šestáková
zást. starosty MČ Praha 19

Z deníku starosty – stručný výtah
08.02.2007 – se starosta sešel s ministrem zemědělství Mgr. Petrem Gandalovičem a jednal s ním o úhradě státní správy.
12.02.2007 – se zúčastnil jednání Zdravotního výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy (jako člen), který projednával změnu struktury 
lékařské služby první pomoci.
15.02.2007 – spolu s armádním generálem Ing. Pavlem Štefkou otevřel rekonstruovaný kbelský maják. Při této příležitosti mu byla 
udělena Zlatá medaile náčelníka generálního štábu za spolupráci s armádou (výr.č. 291).
15.2.2007 – Bylo jednání se zástupci MČ Praha - Čakovice o úhradě nákladů spojených s detašovaným pracovištěm Úřadu MČ Praha 19.
19.02.2007 – založil Krizový štáb Městské části Praha 19 pro lokalitu Kbely, jako reakci na situaci vzniklou při větrné smršti 
KYRILL (doposud byl funkční krizový štáb správního obvodu Praha 19, tzn. Kbel, Čakovic, Satalic a Vinoře).
26.02.2007 – se sešel s vedoucí oddělení prevence kriminality Ing. Šindlerovou MHMP ve věci nového systému protidrogové 
politiky města včetně gamblerství.
02.03.2007 – se sešel s primátorem hl. m. Prahy, kde mimo jiné seznámil MUDr. Pavla Béma s investičními záměry MČ P19 na tento rok.
05.03.2007 – zastupoval spolu s náměstkem primátora Mgr. Rudolfem Blažkem hlavní město Prahu při jednání s Ministerstvem 
vnitra ve věci úhrady výkonu státní správy hl. městem Prahou ze strany státu.
05.03.2007 – se zúčastnil spolu s místostarostou Ing. Vladimírem Olmrem jednání výboru zahrádkářů, kde je seznámil se záměrem 
vybudovat místo zahrádek centrální park městské části.
07.03.2007 – položil základní kámen druhé etapy firmy EXCON k výstavbě dalších 220 bytů.
08.03.2007 – se jako předseda Bezpečnostního výboru ZHMP zúčastnil krajského semináře s hlavním tématem „kapesní krádeže“.
09.03.2007 – jednání u náměstka primátora Mgr. Rudolfa Blažka ve věcech legislativních a bezpečnostních.
13.03.2007 – se zúčastnil porady s radními HMP Šteinerem a Klegou ve věci čerpání prostředků na výkupy pozemků pro realizaci 
stavby propojovací komunikace Mladoboleslavská - Toužimská.
16.03.2007 – se sešel v téže věci s primátorem hl. města Prahy, kde na tomto jednání ještě byla probírána Praha olympijská.
22.03.2007 – se jako člen zúčastnil Zast upitelstva hl. m. Prahy, kde byla slavnostně schválena přihláška hl. m. Prahy pro konání 
Olympijských her v roce 2016, ale spíše v r. 2020. Pro hlasovalo 50 z 66 přítomných.
27.03.2007 – probíhalo na radnici jednání se zástupci hl. města Prahy a odboru městského investora o zahájení rekonstrukce ko-
munikací Bakovská, Železnobrodská, Toužimská a Semilská. Byl odsouhlasen začátek akce.
28.03.2007 se zúčastnil jednání s ředitelem Magistrátu hl. m. Prahy Ing. Martinem Trnkou ve věcích legislativně-právních.
29.03.2007 – měl spolu s místostarostou Ing. Vladimírem Olmrem jednání v MČ Praha – Vinoř ve věcech správního obvodu.
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Ve středu 28. 3. 2007 se uskutečnilo v Lidovém domě 3. zasedání 
Zastupitelstva MČ Praha 19 jehož hlavními body k projednávání 
byly:
- úpravy rozpočtu spolu s darovacími smlouvami s firmami 

Knauf Praha a DYTRON
- zpráva o projednávání prosazení změny dotační úhrady za vý-

kon státní správy pro pověřené městské části spolu se schvá-
lením smlouvy mezi Městskou částí Praha – Čakovice 
a Městskou části Praha 19 o úhradě za výkon přenesené 
působnosti MČ Praha 19 na dislokovaných pracovištích 
v Čakovicích

- informace o záměru Praha olympijská

K výše uvedenému prvnímu bodu byly Zastupitelstvu předloženy 
zpracované úpravy rozpočtu, které se týkaly účelových prostředků 
v oblasti sociálních dávek a následně s potěšením byly přijaty dary 
od firmy Knauf Praha, který již pravidelně přispívá naší městské 
části, a to ve výši 600 tis. Kč do oblasti životního prostředí – tedy 
do zlepšování vzhledu, úpravy, péče o zeleň doposud zejména 
se zaměřením do regionu okolo Hůlkovi ulice. 
Dalším neméně významným sponzorem se ukázala firma 
DYTRON, zastoupená Kbelákem panem Pavlem Dvořákem, 
od kterého jsme obdrželi dar ve výši přes 511 tis. Kč, který bude 
opět věnován do oblasti ekologie, a to na informační radary, které 
kromě měření rychlosti projíždějících automobilů, budou zpraco-
vávat statistiku o množství projetých aut, jejich rychlosti, četnosti 
zatížení atp.. 
Radary budou umístěny na hlavních příjezdových komunikacích, 
jako jsou Toužimská, Semilská, Mladoboleslavská, a to jak při 
vjezdu, tak výjezdu a věříme, že budou i vítanou pomůckou nejen 
pro radnici, ale také pro Městskou policii. Oběma štědrým spon-
zorům patří náš vřelý dík!

Informace ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19

V dalším bodě pan starosta informoval o uskutečněných jednáních 
nejen s vedením hl. m. Prahy, ale následně i s ministrem sociálních 
věcí p. Nečasem, dále s náměstkem ministra vnitra p. Zajíčkem 
a ředitelem odboru reformy a kvality veřejné zprávy p. Trnkou, kteří 
posléze písemně potvrdili, že bude řešena úhrada nejen příspěvku, 
ale plnohodnotného pokrytí nákladů na výkon státní správy 
pověřeným obcím resp. městským částem. Jedná se v tomto směru 
o obrovský průlom do dotační politiky státního rozpočtu vůči úřa-
dům vykonávající státní správu a veřejné přiznání, že stát naprosto 
nedostatečně hradí za služby, které úřady za něj vykonávají.
Dohoda o poskytnutí příspěvku na výkon přenesené působnosti 
vykonávaných na dislokovaných pracovištích v Čakovicích byla 
dalším projednávaným bodem. Jak jsme vás již minule informo-
vali, byla naše MČ, díky zkrácením dotací ze strany hl. m. Prahy, 
nucena sáhnout k radikálním úsporám a zrušit 12 pracovních míst 
na kbelském úřadě. 
S ohledem na neměnné stanovisko HMP v oblasti změny struktury 
přerozdělování dotací, hodlala MČ Praha 19 z úsporných důvo-
dů stáhnout dislokovaná pracoviště do Kbel a uspořit tak další 
pracovníky i režijní náklady. MČ Čakovice s tímto nesouhlasily 
a dohodly se s letňanskou radnicí o přechodu – převedení výkonu 
státní správy pro čakovické pod Letňany. Do doby uskutečnění 
tohoto kroku, který vyžaduje změnu Statutu hl. m. Prahy, tedy 
souhlasu Zastupitelstva hl. m. Prahy, bude měsíčně hradit naší MČ 
dohodnutou částku (ročně to činí 805 tis. Kč).
Velmi atraktivním bodem jednání byla prezentace a vzetí na vě-
domí záměr hl. m. Prahy ucházet se o pořadatelství letních 
olympijských her v letech 2016 resp. 2020. Byl to opravdu 
čerstvý materiál, který byl projednáván na ZHMP 22. 3. 2007. 
Přítomným byla na projekčním plátně promítnuta ukázka vizu-
álních zpracování možných variant staveb, dále situační plány 
a variantní řešení dotčených území. Celý informační blok byl 
zaměřen zejména na naši lokalitu – tedy výstavba v okolí stanice 
metra Letňany a jeho bezprostředního okolí, tedy letiště či výsta-
viště. S tímto byla také diskutována dopravní řešení, a to zejména 
propojka Mladoboleslavská - Veselská či Vysočanská radiála. 
Jelikož se prozatím jedná pouze o záměr, je nutné současné studie 
brát pouze jako náměty pro další jednání, která v případě trvajícího 
zájmu budou aktuální až tak za 3 roky. Pro případné zájemce je 
v kanceláři starosty k dispozici prezentace na CD.
Při diskusi z pléna byly zaznamenány náměty ohledně měření rychlosti 
v ulici Jilemnické, tlačítkového semaforu v ulici Mladoboleslavské, vy-
pracování finančního odhadu zatunelování propojky Mladoboleslavská 
- Veselská a oprav komunikace u hřbitova.

Ivana Šestáková
zástupce starosty

Upozornění:
Dne 30.4. a 7.5. 2007 bude Úřad městské části Praha 19 uzavřen 
z důvodu neefektivnosti vytížení pracoviště před následujícími 

státem uznanými svátky.
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Ve čtvrtek 15. února 2007 byla v areálu vojenského letiště v Praze 
– Kbelích slavnostně představena rekonstruovaná věž - maják.
Věž, která měla splňovat zároveň dvě funkce – sloužila jako 
vodárenská věž a jako maják pro navádění přistávajících letounů 
– dominuje kbelskému letišti téměř osmdesát let. Na svou dobu 
jedinečnou stavbu, vysokou 43 metrů, navrhl architekt Otakar 
Novotný, ve svém oboru uznávaná osobnost v Československu 
dvacátých let. Autorem čtyř plastik, které zdobí horní část věže, 
je sochař Jan Lauda.
Letecký maják umístěný na vrcholku vodárenské věže byl jed-
nou z mála navigačních pomůcek pro piloty té doby. Šlo o silný 
francouzský reflektor o svítivosti 2,75 milionu svíček. Za jasného 
počasí byl paprsek viditelný na vzdálenost 80 kilometrů.
Rekonstrukce věže, kterou realizovala Armáda České republiky, 
zahrnovala opravu střechy, ochozu a vnějšího pláště budovy. Vše 
probíhalo pod dohledem památkářů a tak věž zvenku vypadá stejně 

Od 4. března spouští Dopravní podnik hl. m. Prahy úsporná 
opatření, která se promítnou i ve způsobu obsluhy zastávek. 
Autobusy MHD by měly začít na určených zastávkách stavět jen 
na znamení, resp. na pokyn. Ředitel Dopravního podniku Tomáš 
Jílek potvrdil, že když autobusy přijíždějí a vyjíždějí ze zastávek, 
tak jednak způsobují hluk, exhalace a v neposlední řadě čím ví-
cekrát zajíždějí a vyjíždějí, tím více spotřebují pohonných hmot. 
Proto provedl ROPID průzkum a po celé Praze vybral dalších 
150 zastávek, kde bude muset cestující zmáčknout signalizaci 
či na zastávce na autobus zamávat. U nás ve Kbelích se to týká 
těchto zastávek: Důstojnické domy, Huntířovská a U Vodojemu. 
Vzhledem ke skutečnosti, že stanice Letecké muzeum již na zna-

mení je, tak část Mladoboleslavské tepny od Proseka až po kři-
žovatku s Vrchlabskou je osazena pouze zastávkami na znamení. 
Přestože ředitel DP přiznává, že zpočátku bude tato změna dělat 
cestujícím problémy, budou tedy řidiči na zastávkách, kde bude 
větší množství lidí, pro jistotu zastavovat. Cestující zejména 
uvnitř autobusu však nemohou na toto spoléhat, a proto raději 
včas zvoňte či mávejte!!
Dále ještě vybíráme nově zastávky na znamení z bezprostřední-
ho okolí: Budovatelská, Nádraží Čakovice, Nový Hloubětín či 
Plynárna Satalice. Celkový seznam nových zastávek na znamení 
je uveden na  www.dpp.cz.

Co mám udělat, aby mi autobus zastavil v zastávce na znamení? 

1. Stojím na zastávce a chci nastoupit 
Pokud chci do autobusu nastoupit, musím dát rukou řidiči viditelné znamení zvednutím paže, že chci nastoupit.

2. Jedu v autobuse a chci vystoupit 
S dostatečným předstihem před zastávkou, ve které chci vystoupit, stisknu tlačítko stop, kterých je v každém vozidle několik.

 z denního tisku a serveru Dopravního podniku hl. m. Prahy 
vybrala Ivana Šestáková – zást. starosty

POZOR!!  Autobusy nebudou na Mladoboleslavské stavět – budete muset mávat

Maják v novém kabátě

jako v roce 1928, kdy byla postavena. Díky přístupu armády tak 
budou moci unikátní kbelský maják obdivovat i další generace.
Náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Pavel Štefka 
před slavnostním přestřižením pásky u vstupu do majáku řekl, 
že o opravě věže začali se starostou městské části Kbely jednat 
před dvěma roky. „Objekt z vnější strany je opraven a zbývá nám 
druhá etapa - opravit stavbu i z vnitřní části. Chtěli bychom pak 
vnitřek užívat jako součást zdejšího leteckého muzea,“ uvedl 
generál Štefka.
Starosta městské části Praha Kbely Pavel Žďárský ocenil, že rekon-
strukci majáku si vzala armáda za svůj úkol a sdělil: „Jsem strašně 
rád, že vám všem tu můžu říci, že slova náčelníka generálního štábu 
skutečně platí a všechno, co bylo sjednáno, bylo do posledního 
bodu splněno.“

Převzato z  http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=8641
Ivana Šestáková – zást. starosty
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III. etapa projektu na „Na Zelené louce“, etapa SEVER, navazuje 
svým architektonickým a dispozičním řešením na předcházející 
dvě etapy projektu. Do konce roku 2007 bude ve třech bytový 
domech C-F, G a H připraveno k nastěhování 220 bytů. Stavba již 
byla zahájena v červnu tohoto roku. Dne 7.3.2007 se uskutečnilo 
slavnostní položení a poklepání základního kamene této etapy 
za účasti zástupce developera a generálního prodejce Ing. Kateřiny 
Čapkové, MBA, výkonné ředitelky společnosti EXCON, a.s., pana 
Pavla Žďárského, starosty Městské části Praha 19 a zástupce gene-
rálního dodavatele stavby pana Petra Šimona, odborného výrobně 
- technického ředitele SKANSKA CZ, a.s.  

Obytný areál na zelené louce – III. etapa

pokoji. Tyto byty navíc nabízejí krásný výhled do kraje. Dispoziční 
řešení jednotlivých jednotek je rovněž na vysoké úrovni, každý byt 
má řešen úložný prostor, nenajdete zde průchozí pokoje, snažili 
jsme se docílit maximální variability bytů tak, aby mohly „růst“ 
s rodinou a přizpůsobovat se jejím požadavkům. Nabízíme rovněž 
širokou škálu povrchových úprav v rámci standardního provedení, 
každý má tedy možnost vytvořit si domov podle vlastních představ 
a potřeb.

Skladba bytů je velmi rozmanitá, naleznete zde malé byty 1+kk 
od 30 do 45 m2, 2+kk od 47 do 57 m2, 3+kk od 70 do 78 m2 
i atypické mezonetové byty 4+kk od 75 m2. V současné době je 
již 65% bytů této etapy rozprodáno!

Areál bytových domů bude, stejně jako v předcházejících etapách, 
doplněn o páteřní komunikaci s parkovacími stáními pro návštěv-
níky, komunikacemi pro pěší a osázen zelení. 

Domy C-F, G a H jsou stejně jako v předcházejících etapách řešeny 
jako čtyřpodlažní s využitým podkrovím sedlové střechy a respek-
tují vždy maximální komfort budoucích uživatelů. V suterénu je 
zajištěno parkování buď pomocí parkovacích systémů, které nabízí 
parkování za zajímavou cenu, nebo klasicky. V suterénu jsou rov-
něž umístěny  sklípky k bytům, kočárkárny, úklidové komory či 
technická zařízení domů.  Každý byt má vlastní balkon či terasu, 
přízemní byty pak předzahrádky, které stále získávají na oblibě, 
neboť kombinují výhody klasického bytu a řadového domu a to 
vše za zajímavou cenu. Zajímavě jsou řešeny rovněž byty v po-
sledním nadzemním podlaží, které jsou navrženy jako mezonetové 
se schodištěm umístěným buď v centrální hale, nebo v obývacím 

Stejně jako u předcházejících etap jsme nemysleli na obyvatele 
Kbel jen v tomto areálu. Společnost EXCON přispěla na vybavení 
zrekonstruované Mateřské školy Praha - Kbely finančním darem 
v hodnotě 1 000 000 ,- Kč. 

Podrobnější informace získáte rovněž na internetových stránkách 
našeho projektu www.excon.cz nebo osobně v sídle společnosti 
na adrese Sokolovská 203, Praha 9.

Ing. Radka Jínová, EXCON, a.s.
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Čl. XIII zákona č. 214/2006 Sb.,
který nabyl účinnosti dne 1. 8. 2006
Došlo-li na základě tohoto zákona ke změně živnosti z ohlašovací 
živnosti volné na ohlašovací živnost řemeslnou, nabývají dnem 
účinnosti zákona č. 214/2006 Sb., fyzické a právnické osoby splňu-
jící podmínky k výkonu takové živnosti živnostenského oprávnění 
k této řemeslné živnosti.  
V podnikatelské činnosti, která je živností podle tohoto zákona, 
mohou fyzické a právnické osoby pokračovat po dobu jednoho roku 
ode dne, kdy zákon nabyl účinnosti, na základě oprávnění k pod-
nikatelské činnosti nebo podnikatelského oprávnění, které získaly 
před jeho účinností. Po uplynutí lhůty tato oprávnění zanikají.
Fyzické osoby, kterým uplynutím lhůty zanikne oprávnění k podni-
katelské činnosti v živnosti volné nebo řemeslné, nabývají současně 
živnostenského oprávnění k těmto živnostem. Živnostenský list vydá 
živnostenský úřad ve lhůtě výše stanovené.
Jedná se o živnosti: poskytování služeb pro zemědělství a zahrad-
nictví – nový ŽL “podkovářství“, povrchové úpravy a svařování 
kovů a dalších materiálů – nový ŽL“lakování“, dokončovací 
stavební práce – nový ŽL“ malířské a natěračské práce“, údržba 
motorových vozidel a jejich příslušenství – nový ŽL „lakování“.
- Tomu, kdo tyto činnosti vykonával před 1. 8. 2006 v rámci vyda-

ného živnostenského oprávnění na volnou živnost, živnostenský 
odbor vydá na žádost ŽL pro výše uvedené živnosti řemeslné bez 
doložení odborné způsobilosti a bez správního poplatku. 

Čl. III zákona č. 192/2006 Sb.,
který nabyl účinnosti dne 11. 6. 2006. Z volné živnosti 
pozemní doprava vyjma železniční se její obsahová část 
„provozování lyžařských vleků“ stává živností vázanou
· Zařízení lyžařských vleků se považují za provozně způsobilá 

za podmínky, že nejpozději do šestnácti měsíců od nabytí 
účinnosti tohoto zákona požádá provozovatel lyžařského vleku 
Drážní úřad o vydání průkazu způsobilosti určeného technické-
ho zařízení (§ 47 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 
pozdějších předpisů). Nepožádá-li provozovatel v této lhůtě 
o vydání průkazu způsobilosti, pozbývá uplynutím této lhůty 
zařízení provozní způsobilosti.

- V provozování lyžařského vleku mohou fyzické a právnické 
osoby pokračovat po dobu jednoho roku ode dne, kdy tento 
zákon nabyl účinnosti 11. 6. 2006, tzn. do 10. 6. 2007. 

- Fyzické nebo právnické osoby provozující lyžařský vlek před-
loží živnostenskému úřadu ve lhůtě 10ti měsíců do 10. 4. 2007 
doklady prokazující, že splňují podmínky stanovené živnos-
tenským zákonem, nebo že ustanovily odpovědného zástupce, 
který podmínky splňuje. 

- vyšší odborná v techn.studiu a praxe 1 rok v provozu vleků 
/buď podnikatel, nebo vedoucí zaměstnanec/

Vybraná přechodná ustanovení novel – podnikání

- Za tohoto předpokladu vydá živnostenský úřad ve lhůtě 60 
dnů od předložení dokladů živnostenský list k provozování 
lyžařského vleku.

Čl. IV zákona č. 212/2006 Sb.,
který nabyl účinnosti dne 1. 6. 2006
Fyzické a právnické osoby, které ke dni nabytí účinnosti tohoto 
zákona byly držiteli platných živnostenských oprávnění k provo-
zování vázané živnosti v oboru Měření znečišťujících a pachových 
látek, zpracování rozptylových studií a v oboru Ověřování množství 
emisí skleníkových plynů, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 
stávají držiteli platného živnostenského oprávnění k provozování 
vázané živnosti v oboru Měření znečišťujících látek a pachových 
látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování 
rozptylových studií; živnostenský úřad vydá těmto právnickým a fy-
zickým osobám živnostenský list s předmětem podnikání v oboru 
Měření znečišťujících látek a pachových látek, ověřování množství 
emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií, na jejich 
žádost nebo při první změně ohlášené podle § 49 odst. 1 zákona č. 
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a tohoto zákona. Vydání živnosten-
ského listu podle bodu 1 je osvobozeno od správního poplatku.

Čl. VI zákona č. 225/2006 Sb.,
který nabyl účinnosti dne 1. 7. 2006
- Živnostenská oprávnění vydaná přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona pro provozování živnosti ohlašovací vázané, 
skupiny 203 přílohy č. 2 živnostenského zákona „Vývoj, 
projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace 
a konstrukční změny letadel, jejich součástí a výrobků letecké 
techniky“ se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považují 
za živnostenská oprávnění pro provozování živnosti vázané, 
skupiny 203 přílohy č. 2 živnostenského zákona „Vývoj, projek-
tování, výroba, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace 
a konstrukční změny letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí 
a zařízení a leteckých pozemních zařízení“.

· Průkaz živnostenského oprávnění, který byl vydán podle dosa-
vadní právní úpravy pro živnost ohlašovací vázanou skupiny 203 
přílohy č. 2 živnostenského zákona „Vývoj, projektování, výroba, 
zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, 
jejich součástí a výrobků letecké techniky“, je živnostenský úřad 
povinen na žádost podnikatele nebo při první změně ohlášené 
podnikatelem podle § 49 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění 
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nahradit průkazem 
živnostenského oprávnění podle § 49 odst. 1 zákona č. 455/1991 
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Dana Žabová 
vedoucí živnostenského odboru

Informace pro držitele psů
Držitelům čtyřnohých mazlíčků, kteří ještě v letošním roce neuhradili poplatek za svého psa, připomínám, že poplatek je splatný do 31. 
března 2007. Pokud některý držitel psa má pochybnosti, zda v letošním roce má poplatek platit a nebo zda je osvobozen od poplatku 
z důvodů označení psa mikročipem, nechť se raději dotáže telefonicky nebo osobně správce poplatku (tel. 284 08 08 28). Při nedodržení 
data splatnosti může být poplatek ze zákona až 3krát navýšen. Dále připomínám, že se platí poplatek ze psů starších 3 měsíců.

Eva Krupičková
správce poplatků, ekonomický odbor
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Úřad městské části Praha 19 od 1. ledna 2007 poskytuje novou 
službu občanům. Ve smyslu zák. č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 
a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 550/2006 Sb. je ÚMČ Praha 
19 mezi určenými úřady, které jsou oprávněny občanům vydávat 
ověřené výpisy z katastru nemovitostí. 

O vydání ověřeného výpisu z katastru nemovitostí je 
možné požádat v 1. patře (Hnátková Kateřina - odbor ta-
jemníka) budovy ÚMČ Praha 19, Semilská 43: 
Pondělí 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.30 hod 
Úterý 8.00 – 12.00 a 13.00 – 14.30 hod 
Středa 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.30 hod 
Čtvrtek 8.00 – 12.00 a 13.00 – 14.30 hod 
Pátek 8.00 – 12.00 hod

Ověřený výpis je vydáván na počkání a podléhá správnímu poplat-
ku (50,- Kč za každou započatou stránku). Výpis z listu vlastnictví 
Vám bude vydán neprodleně po zaplacení správního poplatku 
(platba pouze v hotovosti – platba kolky není možná). 
K vyhledání prostřednictvím dálkového přístupu do katastru 
nemovitostí je třeba znát některé základní údaje o nemovitosti 
(katastrální území a nejméně jeden z následujících údajů: číslo 
budovy, číslo parcely, číslo jednotky, číslo listu vlastnictví, ozna-
čení oprávněného subjektu), které je třeba vyplnit do jednoduchého 
formuláře. Ověřené kopie katastrální mapy na ÚMČ Praha 19 nelze 
získat, ty lze získat pouze na katastrálních úřadech. 
Ověřené výpisy listu vlastnictví z katastru nemovitostí ČR můžete 
od 1.1.2007 obdržet na Úřadu městské části Praha 19, Semilská 43, 
Praha 9 – Kbely.

Kateřina Hnátková
Odbor tajemníka

Ověřené výpisy listu vlastnictví z katastru nemovitostí ČR

Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství ÚMČ Praha 19 informuje

Na Odboru životního prostředí, dopravy a místního hospodářství 
Úřadu městské části Praha 19 (dále jen OŽPD ÚMČ P19) si může 
o lovecký lístek zažádat český občan s trvalým pobytem na úze-
mí správního obvodu Prahy 19 (k.ú. Kbely, Satalice, Čakovice, 
Miškovice, Třeboradice, Vinoř). Cizincům a českým občanům, 
kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky, vydá lístek 
příslušný úřad městské části, v jehož obvodu se zdržují.
Lovecký lístek se vydává osobám starším 16 let způsobilým k práv-
ním úkonům, které složily zkoušku z myslivosti nebo složily zkoušku 
z myslivosti na vysoké škole, kde se vyučuje myslivost, nebo jsou 
žáky, posluchači nebo absolventy střední nebo vyšší odborné školy, 
na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím 
předmětem. U cizinců se za průkaz o složení zkoušky z myslivosti 
považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině. Tyto 
osoby musí být bezúhonné a pojištěné pro případ odpovědnosti 
za škodu způsobenou při této činnosti ublížením na zdraví nebo 
usmrcením jiných osob s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 
20 000 000 Kč a za škodu na věci s limitem pojistného plnění nejmé-
ně ve výši 500 000 Kč na jednu pojistnou událost. Pojistné podmínky, 
které blíže upraví rozsah tohoto pojištění, nesmějí obsahovat výluku, 
v důsledku které se pojištění nevztahuje na případy neopatrného 
chování pojištěného. U členů mysliveckých organizací je potvr-

zením o zaplacení povinného pojištění členský průkaz myslivecké 
organizace. Vydání loveckého lístku upravuje zákon č. 449/2001 
Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

Co je k vydání lístku potřeba:
- vyplněná žádost (k dostání na OŽPD ÚMČ P19)
-  občanský průkaz
- osvědčení o absolvování zkoušky z myslivosti (u 1. loveckého 

lístku)
- předchozí lovecký lístek 
- doklad o povinném pojištění
- výpis z rejstříku trestů

Kam pro lovecký lístek?
Lovecký lístek na základě vyplněné žádosti opatřené patřičnými 
náležitostmi (viz výše) obdržíte na Odboru životního prostředí, 
dopravy a místního hospodářství Úřadu městské části Praha 19 
v 1. patře budovy detašovaného pracovišti ÚMČ Praha 19 v ulici 
Železnobrodské.

Bc. Lucie Slavíčková
referentka OŽPD

Řidičské průkazy
Řidičské průkazy, osvědčení profesní způsobilosti řidičů a výpisy z evidenční karty řidičů pro žadatele s trvalým nebo dlouhodobým 
pobytem na území hlavního města Prahy vydává Registr řidičů Odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. m. Prahy.

Uvedené agendy vyřizuje pracoviště registru řidičů takto:
pracoviště: Jungmannova 35, Praha 1 
návštěvní dny: pondělí až čtvrtek 7.00 - 20.00 hod.
(s jednou zákonnou přestávkou v době od 16.15 do 16.45 hod., kdy je na půl hodiny 
přerušeno odbavování) v současné době je tato přestávka čerpána průběžně v době 
od 16.15 do 17.15 bez přerušení odbavování 
Bližší informace na http://www.praha-mesto.cz/ Bc. Jan Lípa 

vedoucí OŽPD

Lovecký lístek



9Informace odboru

Městská část Praha 19
vyhlašuje prostřednictvím
Komise životního prostředí

a
OŽPD ÚMČ Praha 19

2. ročník soutěže
„Nejkrásnější strom Kbel 2007“

Přihlášky můžete zasílat do 15.9.2007 na adresu:
OŽP ÚMČ Praha 19, Semilská 43/1, 197 04 Praha 9 - Kbely

nebo e-mail: jan.lipa@kbely.mepnet.cz

Přihláška by měla obsahovat minimálně fotografii
a umístění stromu, uvítáme však i další informace, 

jako např. druh stromu, přibližné stáří stromu, 
popř. i zajímavosti k němu se vztahující.

Porotu budou tvořit 
členové Komise životního prostředí, 

kteří v měsíci září vyberou nejhezčí strom,
a následně Rada MČ udělí pamětní cenu.

Pište nám již nyní!

vždy ve čtvrtek: 5. dubna 2007
 5. července 2007
 4. října 2007

Zastávka Od - do
křižovatka ul. Benecká - Hanušova 1500 - 1520

křižovatka ul. Bakovská - Toužimská 1530 - 1550

křižovatka ul. Letců - Radvanická 1600 - 1620

křižovatka ul. Mladoboleslavská - Martinická 1630 - 1650

křižovatka ul. Trabantská - Za školkou 1700 - 1720

křižovatka ul. K Radonicům - U obory 1730 - 1750

ul. Mladoboleslavská   (parkoviště u hřbitova) 1810 - 1830

křižovatka ul. Mladoboleslavská - Lohenická 1840 - 1900

Zajišťuje spol. A.S.A., s.r.o., Ďáblická 791/89, Praha 8
Při mobilním sběru mohou občané s trvalým pobytem na území hl. m. 
Prahy odevzdat následující druhy odpadů:
• baterie a akumulátory • rozpouštědla • nádoby od sprejů • zahradní 
chemie • mazací oleje a tuky • ředidla a barvy • léky a teploměry • 
kyseliny a hydroxidy • lepidla a pryskyřice • detergenty (odmašťovací 
přípravky) • fotochemikálie • pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, 
hlodavců, plevelů, odstraňování plísní) • zářivky a výbojky •
Uvedené druhy odpadů jsou od občanů dále odebírány ve stabilních 
sběrných místech, samotné léky též v lékárnách a použité baterie 
ve školách a úřadech městských částí.
Chladničky, TV a PC monitory, jako objemný odpad, je odebírán 
pouze ve vybraných stabilních sběrových místech.

Informace o zániku povolení k odběrům 
povrchových a podzemních vod 
a k vypouštění odpadních vod

Možná jste již zaznamenali zprávy o tom, že se blíží termín zániku 
povolení k odběrům povrchových a podzemních vod a k vypouš-
tění odpadních vod, což asi nejvíce zasáhne osoby vlastnící 
domovní studny. 
Zánik povolení byl stanoven na konec letošního roku. To zname-
ná, že nejpozději do 31.12.2007 musí ten, kdo povolení k odběru 
podzemních vod nemá, o toto povolení požádat (výjimkou jsou 
studny postavené před rokem 1955). 
Během měsíce března proběhne porada vodoprávních úřadů 
jednotlivých městských částí Prahy, pořádaná Magistrátem hl. 
m. Prahy, jejímž cílem bude stanovení jednotného postupu vo-
doprávních úřadů ve věci zániku platnosti povolení k odběru 
povrchových nebo podzemních vod. 
Žádáme proto naše klienty o trpělivost. Informace o postupu při 
podávání žádostí budou včas zveřejněny na webových stránkách 
našeho úřadu i ve Kbeláku. 

Více informací se lze rovněž dozvědět:
na internetové adrese www.zanikpovoleni.cz nebo na bezplatné 
infolince Ministerstva zemědělství 800 101 197. 

Pavel Opletal
Vodoprávní úřad OŽPD

Harmonogram mobilního sběru
nebezpečného odpadu 
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Posláním Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně (SDMO), které existuje od roku 1991, je zkvalitňování života 
lidí s dětskou mozkovou obrnou. 

Úsilím SDMO a za podpory ESF, ČR a MHMP vzniklo

STŘEDISKO  UCELENÉ  REHABILITACE  PŘI  DĚTSKÉ MOZKOVÉ  OBRNĚ  PRAHA

Ucelenou rehabilitaci zajišťují sociální úsek, úsek léčebné rehabilitace, psychologické oddělení

Sociální úsek nabízí: Úsek léčebné rehabilitace nabízí: Psychologické oddělení nabízí:
informační služby konzultaci s odborným lékařem poradenství klinického psychologa   
sociálně-právní poradenství kineziologický rozbor speciální pomoc moderní technikou biologické
Job klub léčebné metody zpětné vazby
klubovou činnost využití přístroje Terapi Master

Reklamy

Říše temnot 
Jen Lípa 

V hrůzyplné zemi temna, 
v zemi krále Lucifera 
z bledé mlhy vlákna jemná 
spřádá mocná říše šera. 

Do tajemné země stínů 
večernice tiše klesá 
se soumrakem na mýtinu 
vprostřed lesa.

RE
Jen Lípa 

V zesinalém, bledém kouři,
který doutná pod nebesy,
Slunce smutně oči mhouří,
protože se smrti děsí.
 
Jako závoj jemné stíny
na smrt Slunce doprovodí,
ukryjí jej pod peřiny
a ráno zas znovu zrodí. 
 

Hvězdy 
Jen Lípa 

V tichých prosbách, v jasné záři 
mocnou silou kouzel svých 
jako svíčky na oltáři 
planou do snů kouzelných. 

Blikotají, když se klaní 
vprostřed noci bezedné, 
svitem z temnot plní přání 
vymodlená během dne. 

Litanie 
Jen Lípa 

Zlaté hvězdy tiše planou, 
temným, lítým tónem znějí, 
zlatovlásku rozcuchanou 
zpěvem ptáků probouzejí. 

Ztracejíce svého punce, 
který během noci mají, 
s kuropěním v záři slunce 
umírají.

Jitřenka
Jen Lípa
 
Jitřenka, ta hvězda rána
v ladných křivkách Venušiných
krásou jitra polekaná
v slzách rosy ztrácí stíny.
 
Před východem slunce ptám se,
kam že s jitrem poděla se.
 
Možná pádem změnila se 
ve svítání s jitřním jasem.

Sídlo sdružení: Všehrdova 14, 118 00 Praha 1 
Kancelář: Jungmannova 13, 110 00 Praha 1, tel. 296 245 678 
Středisko ucelené rehabilitace: Klimentská 9, 110 00 Praha 1, tel. 222 310 803 
e-mail: sdmo@dmoinfo.cz web: http://www.dmoinfo.cz 

Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně (SDMO)

Projekt Střediska je spolufinancován Evropským sociálním fondem, Státním rozpočtem ČR a rozpočtem hlavního města Prahy
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Nabízíme 26 druhů výborných pizz připravených z vybraných 
italských surovin v minimálním   čekacím čase, nebo po zavolání

přesně dle Vašeho přání v ceně od 66,- Kč.
malá pizza 25,-Kč

Pizzerie Picaso

Pizza do krabicePizza do krabice
Vrchlabská 36,Praha 9- Kbely
tel: 604 120 962,605 709 102
OTEVÍRACÍ DOBA   PO- NE 15 – 21 hod.

NOVĚ OTEVŘENO V DUBNU 2007 NOVĚ OTEVŘENO V DUBNU 2007 

AKCE 10+1 ZDARMA

AKCE 10+1 ZDARMA
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AKCE 10+1 ZDARMA
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Otázka křížovky:
Jaká je pomůcka mistra řeznického?

Odpověď najdete v tajence

Správné znění tajenky zašlete nejpozději do 30. dubna na adresu ÚMČ Praha 19, Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 – Kbely, na obálku 
napište čitelně KŘÍŽOVKA. Také ji můžete přinést osobně v zalepené obálce na vrátnici úřadu. Nezapomeňte na kontaktní údaje. 
Z došlých odpovědí bude vylosován výherce za účasti právníka úřadu. 
Správné znění tajenky a jméno výherce bude uveřejněno v příštím čísle.

Správné znění tajenky z minulého čísla: 
AŽ BUDEŠ MÍT NĚKDY CESTU NAVŠTIV HERNU V MOTORESTU
Z 10 došlých odpovědí byla vylosována paní Josková ze Kbel a získává dárkový balíček bylinného likéru se skleničkami. 

Sponzorské dary do křížovky můžete nabízet:
tel: 284 08 08 52, 775 590 153 
E-mail: kbelak@kbely.mepnet.cz
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1.2.2007 Bodná rána do zad
V 10,34 vyjížděli záchranáři do autoservisu v Prosecké ulici v Pra-
ze 9, kde bylo hlášeno napadení. Z místa incidentu byl na ortopedii 
FN Bulovka v Praze 8 převezen 41letý muž, kterému útočník 
způsobil bodnou ránu zad. Okolnosti případu šetří policie.

1.2.2007 Smrt v supermarketu
V 10,57 přijal dispečink záchranné služby tísňové volání ze su-
permarketu Tesco z Veselské ulice v Praze 9 – Letňanech, kde 
u pokladen zkolaboval starší muž. Přes ihned zahájenou resuscitaci 
se záchranářům nepodařilo obnovit životní funkce 84letého muže, 
u kterého nastala náhlá zástava oběhu.

4.2.2007 Opilý vandal
Časová osnova události (zadržení pachatele):
05,55 hodin – dozorčí Obvodního ředitelství MP Praha 9 zjišťuje 
na záběrech z kamerového systému, že v ulici Mladoboleslavská 
demoluje silně podnapilý muž kovovou tyčí autobusovou zastávku 
a na místo ihned vysílá kombinovanou autohlídku. 
05,59 hodin – kombinovaná autohlídka je na místě, kde zjišťuje, 
že dotyčný nastoupil do autobusu a snaží se odjet. Hlídka ihned 
zasáhla a muže omezila na osobní svobodě. Na místo (zastávka 
autobusu MHD Mladoboleslavská) byla přivolána hlídka MO 
Policie ČR Čakovice.
06,12 hodin – hlídka  MO Policie ČR Čakovice na místě 
06,20 hodin – hlídka Obvodního ředitelství Městské policie Praha 9 
předává celou událost na místě k řešení hlídce místního oddělení 
Policie ČR Čakovice

23.2.2007 Napadení ve Kbelích
Do Hůlkovy ulice v pražských Kbelích byli záchranáři přivoláni 
v 0:49, byl zde napaden 25letý muž, kterému útočník způsobil úraz 
hlavy. Pacient byl převezen na ortopedii FN Na Bulovce. Případ 
dále šetří policie.

8.2.2007 Srážka dvou vozidel
Dne 8. března se v ulici Mladoboleslavská na úrovni vrátnice 
do kasáren srazila dvě osobní vozidla. Výsledek nehody nebyl 
oznámen.

13.2.2007 křižovatka Semilská – Toužimská
Jako v každém čísle, ani v tomto nesmí chybět tato nebezpečná 
křižovatka. Kolem desáté hodiny dopolední došlo ke srážce tří 
vozidel. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění. (viz foto)

5.3.2007 křižovatka Semilská – Toužimská
Opravdu si neděláme legraci. Před dvacátou hodinou se opět srazila 
dodávka s osobním vozidlem.
Podle informací z rady MČ, bude na této křižovatce zřízen 
semafor. 

13.3.2007 07:49 Nehoda
V Praze ve Kbelích v Mladoboleslavské ulici směrem do centra 
se za železničním přejezdem střetla 2 osobní auta, nehoda byla 
se zraněním.

16.3.2007 Vražedný náklaďák
V dopoledních projížděl řidič kamionu s přívěsem ulicí Semilská 
směrem na Satalice přes křižovatku s ulicí Toužimská. Nedbaje 
značky Stop, prolétl křižovatkou značnou rychlostí. Docela rušná 
křižovatka zela naštěstí prázdnotou, takže k žádnému neštěstí 
nedošlo.

Praha 15. února – Hlavní město Praha 
získala cenu časopisu Travel in the Czech 
Republic za nejatraktivnější místo v zemi 
v roce 2006. Na dalších příčkách se umístila 
Kutná Hora a Karlovy Vary. Cenu dnes  na  
veletrhu cestovního ruchu Holiday World 
2007 převzal radní pro památky, kulturu 
a cestovní ruch Milan Richter (ODS).

„Praha udělala v posledních letech obrov-
ský krok vpřed. Má ještě velký potenciál, 
který z naší metropole může udělat jedno 
z turisticky nejnavštěvovanějších měst 
Evropy,“ prohlásil radní.

Uzávěrka hlasování v soutěži byla 31. led-
na 2007. Do té doby v anketě hlasovalo 

1788 čtenářů. Na anketních lístcích 
se objevilo celkem 214 měst a obcí. 
„Byla to poměrně velká konkurence. 
Česká republika má spoustu krásných 
a atraktivních měst. Jsme proto velmi 
rádi, že metropole potvrdila své vedoucí 
místo,“ řekl Richter. 

Starostům a místostarostům dvaceti nejú-
spěšnějších měst byly dnes při příležitosti 
vyhlašování cen předány upomínkové 
certifikáty. O dalším pořadí v anketě bude 
veřejnost informována prostřednictvím 
zvláštního vydání časopisu Travel in the 
Czech Republic, který je volně distribuo-
ván na veletrhu Holiday World 2007.

Richter připomněl, že Praha na veletrhu 
prezentuje nový veletržní stánek v po-
době Karlova Mostu. Návštěvníkům 
stánek umožní shlédnout dokumentární 
filmy věnované pražské kultuře a pa-
mátkám. Praha již v minulosti ve světě 
uspěla se stánkem, který znázorňoval 
Staroměstské náměstí. Z Londýna se me-
tropole vrátila minulý rok i s oceněním 
za stánek, který byl vytvořen k loňskému 
mozartovskému výročí.

Případné další informace poskytne vedou-
cí PR Jan Čížek tel.: 777 311436

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Ing. Milan Richter

Radní hlavního města Prahy

Praha získala cenu časopisu Travel in the Czech Republic za nejatraktivnější místo v zemi
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Udivilo nás, že si tu ruku zlomil, za dopoledne nám totiž spadl 
po pivě z lešení pětkrát a vždycky se jenom vesele smál, neboť 
měl dle předpisu helmu.

Když jsem se vracel s oběma jezevčíky z pohostinství, našel jsem 
vrátka uzamčená a rozhodl jsem se přehodit jezevčíky přes plot. 
Když jsem takto přehazoval již dvanáctého jezevčíka, teprve jsem 
si všiml, že se mi dírou pro slepice zase vracejí zpátky.

K rodinné bitce došlo poté, když syn představil rodině nevěstu 
a babička utrousila: ‚to vás pánbůh trestá, že se nemodlíte.‘

K nadměrnému užívání antikoncepčních přípravků nutil svou 
manželku proto, aby nepřišla do jiného stavu se sousedem.

Když jsem souseda u manželky přistihnul, řešil jsem to po dobrém 
tím, že jsem ho dvakrát nakopnul. To akvárium jsem po něm hodil, 
až když se po mně sápal.

Zmenšila se mi příčetnost vlivem šera v ten okamžik, kdy jsem 
viděl vycházet z našeho domku poškozeného, který hladil našeho 
Azora, načež ten hlasitě a radostně zaštěkal, což činí pouze u pra-
videlných návštěvníků, takže jsem je pro jistotu spráskal oba.

Když jsem dal manželce několik políčků, otočil jsem se od ní 
a protože jsem předpokládal, že tímto naše nedorozumění skončilo, 
chtěl jsem se věnovat svým zájmům. Co bylo dál, si nepamatuji. 
Procitl jsem až v nemocnici, kde má zranění byla odborně ošet-
řena.

Manžel mě doma tloukl. Když jsem mu řekla, že to půjdu dát 
k soudu, řekl, ať jdu třeba do prdele. Tak jsem tady.

S průběhem manželství nejsem spokojena. Odpůrce jen zabírá 
místo v posteli někomu, kdo by si to více zasloužil.

Neznám paragrafy jako třeba advokát, poněvadž jsem slušný 
a čestný člověk.

U stánku se zdravou výživou jsem vypil asi čtyři až pět vodek.

Svědkyně sděluje, že ví, jak vypadá pánské přirození, neboť 
v práci ho vídá velmi často.

Vyzývám vás, abyste vaše primitivní lhaní zastavil!

Můj syn je sice velkej darebák, ale ne zas takovej, aby se musel 
bavit s váma, pane prokurátore.

Soud nemohl odsoudit J.K. za znásilnění, neboť v místě pro toto 
určeném není pro takový čin dostatek místa, což je soudu z vlastní 
zkušenosti známo.

Snažil jsem se hlídce vysvětlit, že jsem toho moc nevypil, ale asi 
mi pro podnapilost nerozuměli.

Stál na chlívku a díval se oknem na ženy, jak se sprchují. V tom 
jedna z nich náhle vykřikla a on se propadl mezi kozy paní J. S.

Jedu ve svém luxusním voze Škoda 1000 MB z Litvínova do hor-
ního lomu. V zatáčce před lomem se vyřítila osoba nezodpovědná 
z protisměru, nezvládla svůj stroj zn. Škoda Favorit a naprala to 
do poškozeného. Na nehodu se přišla podívat mimo jiné i policie 
ČR.

Adresa napsaná příslušníkem VB ve zprávě pro soud: u syna Gogy 
č. 10 nebydlí. (skutečná adresa: U synagogy č. 10.)

Poškozený ležel na zádech, chroptěl a byl evidentně mrtvý.

U jmenovaného bylo nalezeno větší množství pornografických 
materiálů, jejich část byla ponechána na stanici pro další využití.

Hasební zásah byl proveden dobře. Jedinou závadou zde bylo, 
že dobrovolný požární sbor neměl strojníka k PPS 8 a nikdo jiný 
neuměl uvést stroj do chodu. Vyhoření stodoly bylo proto účel-
nější.

Do místnosti vběhl nebožtík a začal se prát s obžalovaným

Jmenovaný byl takový krkoun, že po prodeji domku si přišel i pro 
fekálie z žumpy. Strčil jsem do něj, až tam spadnul, ale o žádném 
nažrání jsem nehovořil, neboť jsem hygienik.

S postupem svého psa zcela souhlasím. Nejprve zaštěkal, pak utrhl 
nohavici, a i když ani poté se soused neměl k odchodu, způsobil 
mu teprve zranění, pro které se teď nemůže posadit.

Čistokrevného psa mi odcizili a upraveného na česneku sněd-
li. Ale když jsem na nich požadoval dva tisíce korun, křičeli, 
že takovou drahotu nemají ani v Intercontinentalu, a vyhodili mě 
i s rodokmenem.

Že se objevil u mě v ložnici, mě ani tak nepřekvapilo, jako spíše 
to, že tam vjel na traktoru Zetor.

Přikývl jsem, když se soused ptal, zda může použít náš záchod. 
Později jsem zjistil, že použil dvířka a několik prken na táborák.

Fórky
U  zvěrolékaře:
„Chtěl bych nechat useknout svému psovi ocas.“
„A  proč?“
„Víte, příští týden přijede moje tchýně a chci odstranit 
jakékoliv náznaky radosti z jejího příchodu...“

Přijde muž ke zpovědi a říká  farářovi:
„Pane farář, zmlátil jsem tchýni.“
„Dobře dobře synu, nejdříve hříchy, dobré skutky 
až potom.“

Hele, Jiřino koukala ses někdy při sexu manželovi 
do očí??
Jo jednou, stál u dveří do ložnice a civěl jako vrána.

Ze soudních síní...
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Ve Kbelích se křtil nový armádní Airbus
Náčelník generálního štábu Pavel Štefka 
a další armádní představitelé 6. února 
na vojenském letišti v pražských Kbelích 
slavnostním křtem zařadili nový Airbus 
do výzbroje. První z dvojice strojů, které 
budou sloužit pro cesty ústavních činitelů 
a pro přepravu českých vojáků do zahranič-
ních misí, přiletěl do Česka již týden před 
tím. Republika si za zhruba tři miliardy 
korun pořídila dvě letadla, druhý stroj by 
měl do Prahy dorazit v září. Křest letadla 
se uskutečnil za mírně podmračeného poča-
sí na letištní ploše. Štefka přední část letadla 

Letadlo s českými výsostnými znaky pokřtil 
generál Pavel Štefka. „Přeji mu přesně tolik 
přistání, kolik startů,“ řekl mimo jiné.

větší dolet. „Tůčka“, které měla armáda 
pět a devět let, nesplňovala například nor-
my hluku pro noční létání. Podle velitele 
kbelské letecké základny Josefa Bejdáka 
má nový letoun také menší spotřebu pali-
va. „Letoun Tu-154 má spotřebu 5,2 tuny 
leteckého paliva na hodinu, tento letoun 

Plukovník Emil Komjati je jedním z pilotů, kte-
rý se na nové letadlo přeškoluje. „Namísto 
pěti lidí, teď budeme v kabině jenom dva, 
hodně toho tu dělají počítače,“ uvádí pro 
něj nejpodstatnější změnu.

První ze dvou letadel, která armáda zakou-
pila je v provedení VIP pro 44 pasažérů. 
Na tomto otočném křesle bude cestovat 
prezident. Možná.

symbolicky polil šampaňským, popřál no-
vému letounu hodně štěstí. „Ať se mu daří, 
tomu letadélku,“ řekl. Generál připomenul, 
že kvůli novému letadlu vojáci ve Kbelích 
opravili dva hangáry. První airbus dostala 
armáda v úpravě pro přepravu ústavních 
činitelů s přibližně 42 místy, druhé bude 
určeno pro transport vojáků se stovkou 
míst. Obě verze ale bude možné během 24 
hodin změnit. 

Technická data A-319 CJ
• Rozpětí křídla 33,91 m 
• Délka trupu 33,84 m 
• Výška 11,76 m 
• Maximální vzletová hmotnost 

75.500 kg 
• Maximální přistávací hmotnost 

62.500 kg 
• Maximální rychlost 925 km/h 
• Cestovní rychlost 840-870 km/h 
• Dolet se 100 cestujícími bez přídav-

ných palivových nádrží 3700 km 
• Dolet s přibližně 42 cestujícími 

8890 km

Výhodou airbusů je mimo jiné to, že jsou 
méně hlučné než ruské stroje Tupolev Tu-
154M a splňují také emisní limity. Mají také 

volaných osob a speciální brzdy,“ uvedl. Asi 
v polovině února by podle něj mohl začít 
praktický letecký výcvik tak, aby přibližně 
od začátku března mohl letoun fungovat 
v normálním provozu. Pro letadla, která 
přepravují představitele státu, se vžil název 
vládní letka. Podle armády je však tento 
výraz nepřesný, protože výraz vládní letka 
vzniknul pouze jako přezdívka státního le-
teckého útvaru, který vláda usnesením v ro-
ce 1999 zrušila. Přepravu ústavních činitelů 
tak v plné šíři převzalo vojenské dopravní 

Hned naproti je na palubě letadla k dispozici 
tato rozkládací postel.

má 2,2 tuny,“ řekl. Bejdák uvedl, že airbus 
má i některé specifické úpravy proti ne-
vojenským dopravním letounům. „Máme 
zde speciální satelitní navigace, spojení pro 
cestující přes satelit, faxová spojení. Je tady 
vnější ochrana letounu proti vniknutí nepo-

I část pro další pasažéry nabízí značný 
komfort. S přídavnými nádržemi na letecký 
benzín v zavazadlovém prostoru stroj uletí 
téměř 9 tisíc kilometrů.
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letectvo. Letovou posádku airbusu tvoří jen 
dva piloti, jejich počet se tak proti „tůčku“ 
sníží. Oproti Tu-154 nebude potřeba, aby 
v kabině seděli i navigátor a telegrafista. „Je 
tady vše řízené přes palubní počítač,“ uvedl 
jeden z pilotů Emil Komjati. Na dlouhé 

Hosté na křtu si nenechali ujít příležitost 
k důkladnému prozkoumání a vyzkoušení 
té výjimečné věci.

Pohodlná koupelna se záchodem a sprchou 
je největší zajímavostí letadla proti normál-
ním strojům leteckých dopravců.

Prý tam jsou nějaké speciální brzdy, vidíte je?
Generál kouka do motoru. A to nejen zevnitř, 
ale i zvenku.

Plukovníci Kodejš Antonín (vpravo) a Meto-
děj Krahulec jsou bývalými veliteli kbelské 
základny a piloty mnoha dřívějších vládních 
letadel. Posadit se do kokpitu nového leta-
dla byla pro ně velká radost. 

lety si však armáda bude brát technický 
doprovod. Obsluhu v kabině podle počtu 
cestujících zajistí jeden či více palubních 
průvodčích. Na dva letouny budou čtyři 
posádky. Podle Bejdáka do příletu druhého 
airbusu bude armáda využívat obě „tůčka“. 
„Jedno bude létat, druhé bude dělat zálohu,“ 
uvedl. Podle něj by se letadla měla po vyřa-
zení z provozu na konci roku prodat. Štefka 
se domnívá, že vzhledem k původu letounu 
by stroj mohla armáda prodat do některého 
bývalého státu Sovětského svazu. 
Rozhodnutí o nákupu dvou dopravních 
letounů od francouzské společnosti Airbus 
S.A.S. vycházelo z vládního usnesení z ro-
ku 2005. O jejich nákupu vláda rozhodla 
po sérii poruch letadel při zahraničních 
cestách politiků, kvůli nimž se stroje mu-
sely vrátit nebo nouzově přistát.

Autor: Ondřej Besperát, ČTK ,
www.aktualne.cz, NetCentrum, s.r.o.

Fotodokumentace: Tomáš Soušek, 
redaktor časopisu A report 

 afterburner@centrum.cz
www.afterburner.cz 

Praha 14. února – Pražská Troja by se v bu-
doucnu měla stát rozsáhlým zábavním 
centrem, které přiláká nejen tuzemské, ale 
i zahraniční návštěvníky. Pilířem zábavní 
oblasti se stane Zoologická zahrada Praha, 
Botanická zahrada a trojský zámeček. 
Magistrát plánuje, že v oblasti vytvoří nové 
ubytovací kapacity, rozsáhlá parkoviště 
a podstatně zlepší stávající infrastrukturu.
„Chceme, aby se Troja stala místem, kam 
budou jezdit na víkend rodiny s dětmi. 
Oblast již nyní nabízí široké kulturní vy-
žití. Naším záměrem je vybudovat zábavní 
centrum, které bude rozsahem a progra-
mem srovnatelné se světovými modely,“ 
informoval radní pro kulturu a památky 
Milan Richter (ODS).
Troja by podle něj měla mít dopravní 
návaznost na Stromovku a Císařský ost-
rov. Magistrát plánuje také propojit cyk-
lostezky se Středočeským krajem. Příští 
týden by proto podle radního Richtera 
měla na magistrátu vzniknout komise, 

která se bude rozvojem oblasti zabývat. 
„Záměry v oblasti Troje by se ale neměly 
dotknout původních obyvatel. Chceme, 
aby jim rozvoj této oblasti přinesl jen 
pozitiva, například zklidnění dopravní 
situace,“ řekl.
Prvním krokem ke zviditelnění Troje je 
Trojská karta, která nabízí zvýhodněné 
vstupné do ZOO, Botanické zahrady 
a zámku. „Karta opravňuje k jednomu 
vstupu do všech uvedených areálů. Bude 
platná od 1. dubna do 30. září letošního 
roku,“ informoval Richter. Novinkou 
oproti loňskému  roku je, že karta oprav-
ňuje i ke vstupu na speciální akce v ZOO, 
zahradě i Zámku.
Největší zájem mezi návštěvníky pa-
nuje tradičně o ZOO. Zahradu v Praze 
navštívilo v loňském roce 1,112.830 ná-
vštěvníků, příjem na vstupném byl více 
než 71 milionů korun. Magickou hranici 
milionu návštěvníků překonala zahrada 
i v roce 2005.

Nejvíce Pražanů i mimopražských ctitelů 
přírody přišlo do trojského areálu tradičně 
v květnu - 7. května přišlo 15.321 lidí, 
přičemž absolutní rekord je o zhruba 700 
vyšší. Ze statistiky vyplývá, že lidé zahradu 
nejčastěji navštěvují v srpnu, nejméně jich 
přichází v lednu. Rozdíl mezi návštěvností 
v těchto měsících je desetinásobný. 
Trojskou kartu si v loňském roce zakoupilo 
50.711 lidí. S jejich pomocí vstoupilo ales-
poň do jedné ze tří příspěvkových organizací 
123.769 návštěvníků. Jedna zakoupená karta 
tak byla v průměru využita dvaapůlkrát.
Pro letošní rok bude Trojská karta v plat-
nosti od 1. dubna do 30. září. Dospělí za ní 
zaplatí 200 korun, děti od šesti do patnácti 
let 100 korun. Rodina čítající dva dospělé 
a dvě děti do šesti let zaplatí 500 korun.
Případné další informace poskytne vedou-
cí PR Jan Čížek tel.: 777 311436

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Ing. Milan Richter

Radní hlavního města Prahy

Praha plánuje v Troji vybudovat  zábavní centrum
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O místo nočního hlídače přihlásilo se 8 žadatelů. Nikdo nebyl 
ustanoven trvale. Rozhodnuto, aby se všichni ve funkci po sobě 
střídali s platností od 1. února t.r.
Dne 4. března konala se na Železn. zastávce komise. Zástupci 
obce, řed. Stát. drah a spolku majitelů domů, radili se o postavení 
přístřešku nebo čekárny. Za zhotovení nového veřejného osvětlení 
na zastávce bylo vyplaceno firmě B. Šebek 1596,60 Kč.
Staročeské plesy hasičské těšily se zvláštní oblibě, neboť hasičské 
spolky byly v době, kdy nebylo na našich vesnicích sokolských 
jednot, jediným kulturním střediskem. Jako každoročně, tak i letos 
byl pořádán 12.3. hasičský ples. Příjem činil 3,046,90 Kč, vydání 
2,447,30 Kč, čistý zisk 599,60 Kč. Hrála Patrasova dechová hudba 
za 750 Kč.

Dne 15. března ve schůzi obec. zastupitelstva pod všeobecným 
tíživým dojmem politické situace předložil člen zastupitelstva 
Rud. Kraml za komun. stranu jako pilný návrh petici, adresovanou 
p. presidentu republiky dr. E. Benešovi:
„Pane presidente! V této tak vážné chvíli pro nezávislost ČSR sto-
jíme po Vašem boku a jsme vždy odhodláni k obraně a nezávislosti 
čs. republiky přinést všecky oběti. Nechť vláda požádá o svolání 
rady Společnosti národů a tato nechť podniká kroky proti rušení 
mezinárodního míru. V tomto znění byla petice panu presidentovi 
odeslána. Jsme divný národ. Jenom v zlých dobách dovedeme si 
podat svorně ruce.“

Od dubna 1938 rozšířen poštovní úřad o jednu místnost na tři 
a z roč. nájemného 2.200,- Kč bude platit obec polovinu. Koncem r. 
1938 předepsán byl obci zvýšený poplatek 1,040 Kč z nekolkované 
smlouvy, uzavřené s ředit. pošt o nájmu místností pro pošt. úřad. 
Čí to bylo upomenutí?

Dne 8. dubna 1938 žádá pracovní komise žen o přispění při 
zřizování poradny pro matky a kojence, hlavně opatření vhodné 
místnosti. Vzhledem k nuzným sociálním poměrům v obci je jí 
nezbytně potřeba. Umístěna v čp. 58, kde dříve býval obec. úřad, 
za nájem 60 Kč měsíčně.
Berní správa v Karlíně stanovila výši zeměděl. průměrů pro daň 
důchodovou z 1ha na 1.380,- Kč.

Poněvadž mezi lidem mluvilo se veřejně o finančních nepořádcích 
v obci. hospodářství v době zemřelých starostů Ondráka a Chlosta, 
byla vyžádána přehlídka obec. hospodářství na náklad zem. fondu. 
Zahájil ji 3.5.1938 účetní tajemník Fr. Bohuněk – malým příkla-
dem nepořádku je případ policej. inspektora Černého, který odešel 
1.1.1938 do pense, vyklidil 1.6.1938 naturální byt a nevědělo se, 
že užívá kus obecního pole u čp. 43. Dodatečně se zjišťovalo, kdo 
ještě užívá obec. pozemků! – Za úř. Mil. Tománka, proti němuž 
byly stížnosti, byla hledána náhrada inzerátem v Národní politice 
a v Úředním listě. Za uveřejnění konkursu účtovala Národ. politika 
684 Kč! Není to opět doklad nehospodárnosti obce, která nemá 
na uhlí pro školu? Byl to inzerát či měl někdo procenta z částky 
684 Kč, rovnající se měsíčnímu příjmu mladého úředníka?

Po prázdninách 1938 přestěhovala se obec. knihovna ze staré 
obecné školy do obec. domku čp. 43, na jehož místě stojí dnes 
nová budova úřadoven místního národ. výboru.

Vybráno z kroniky rok 1938

Září 1938. Nátlak Německa a západ. mocností na ČSR roste. 
Současně ale roste sebevědomí našeho lidu a odhodlání se bránit. 
Zfanatizovaní Němci v pohraničí terorisovali beztrestně české 
lidi. Lid chtěl jíti do války proti Německu, neboť věděl, budeme-li 
se bránit, že nejsme sami, že SSSR nezakolísá při plnění platných 
smluvních závazků. Jen nekapitulovat! Vždyť proti 40 čs. divi-
sím naší armády mající k disposici skvělou výzbroj a dokonalá 
opevnění, stálo jen 88 divisí německých. Uvážíme-li, že poměr sil 
útočníka k obránci je 1:5, vynikne naše přesila.- Je cítit ve vzduchu 
válka. Pěstuje se branná výchova. Do všech domů dodána tištěná 
poučení zákona o branné výchově. Na nákup potřeb pro brannou 
výchovu povolila obec na r. 1928 částku 3.000 Kč. Velitelem branné 
výchovy v obci zvolen major Roman Bystřický. Proveden soupis 
motorových vozidel v obci. Okres. úřad doporučuje, aby byla 
zřízena a udržována stálá zásoba masových konserv pro místní 
obyvatelstvo. Byl proveden soupis osob 50-60 letých, určených 
ke službám CPO (civilní protiletec. obrana), jejíž velitel byl K. 
Černý. Okres. úřad žádá obce, aby přispěly na sanitní auto, které 
by dopravovalo onemocnělé osoby nakažlivou nebo epidemickou 
nemocí, neboť nelze spoléhat na státní epidemickou autokolonu. 
Obec Kbely navrhla částku 2.800 Kč a nebo pravidelný měsíční 
příspěvek 50 Kč. 

President odletěl do exilu. Šedá stěna letounu se uzavřela, schůd-
ky odsunuty. Země krásná, země milovaná, země vod a strání 
osiřela. Mnichov – válka – okupace – nová svoboda, nová lidově 
demokratická republika – to jsou ohromné události v krátké době 
let 1918 -1948. Co událostí, vzruchu, myšlenkového dění a kvasu 
nahromadilo se v každé obci! Kolik ran dopadlo na zubožené tělo 
našeho lidu! Kolik běd a utrpení prožil náš národ! Ale lid neklesl 
pod tíhou drtivých ran, jeho genius rozmáchl křídla k opětnému 
znovuvzkříšení. A lid dokončil svůj úkol, o němž mluví ústavní 
listina, že lid je jediným zdrojem vší moci ve státě.
Způsob policejní služby nočních hlídačů, kteří se podle seznamu 
v hlídkách střídali, se neosvědčil a usneseno na místo pensionova-
ného K. Černého přijmou nového strážníka.
Okres. osvětový sbor v Praze – předepsal příspěvek na lido-
výchovnou činnost v okrese 5h na osobu tj. 277,65 Kč na Kbely 
(5,553 obyvatel).

Na návrh člena obec. zastupitelstva Jar. Vitíka byla odeslána vládě 
ČSR petice následujícího znění: „Obecní zastupitelstvo ve Kbelích 
u Prahy usneslo se ve své schůzi konané 10.9.1938 na následujícím 
projevu. Jsouce si vědomi dnes tak vážné doby pro nezávislost ČSR, 
žádáme čs. vládu, by opřela se o vůli lidu, který je odhodlán tak jako 
21. května t.r. nevydat ani píď tohoto státu do rukou fašistických 
nepřátel. Jsme si dobře vědomi, že před dvaceti lety zrodil se ze za-
hraničního i domácího odboje čs. lidu samostatný a nezávislý čs. 
stát. Naši národní svobodu nám nikdo nedaroval. Dobyli jsme si 
jí statečně bojem plným obětí a v neposlední řadě prozíravou sice, 
ale stejně rozhodnou a neústupnou politickou akcí svých 28 vůdců. 
Zvítězili jsme, protože na naší straně bylo právo, spravedlnost 
a pravda, jednotná vůle po národní svobodě a demokratické správě 
věcí lidu. Vzpomínajíce starých a slavných revolučních i demokra-
tických tradic našeho národa, slibujeme nešetřiti žádných obětí pro 
obranu našeho národa a zajištění jeho demokratické armády, hájící 
mír a pokoj naší země. Obnovujeme při této vzpomínce svůj slib 
brániti všemi silami státní nezávislost ČSR. 
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Reklamy

Otevírací doba: Po – So  15:00 – 20:00
Vrchlabská 4/18, 197 00 Praha 9 – Kbely

Tel. 605 860 951, 603 892 786, www.usoudku.cz

Elektroinstalační, zednické, obkladačské 
a instalatérské práce na klíč dle požadavků 

kuchyňských studií a zákazníků

Obchod ušlechtilými víny z Čech a Moravy
Dodávky vín pro soukromé a firemní akce

Doplňkový sortiment, dárky, dárkové balení
Ochutnávky vín a řízené degustace

Svoboda a Nejtek s.r.o.
283 931 344, 603 801 377, 604 203 243

www.svobodaanejtek.wz.cz

ELEKTRIKÁŘSKÉ A STAVEBNÍ PRÁCE
KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE BYTŮ, 

BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ

Jsme šťastni vědomím, že nejsme sami v tomto velikém zápase. 
Dni, jež budou jednou patřiti velkým stránkám v historii, vidí 
po našem boku velkou světovou frontu míru a demokracie, v první 
řadě Francii a Sovětský svaz. Stojíme pevně za tvůrcem tohoto 
paktu kolektivní bezpečnosti za presidentem dr. E. Benešem 
a budeme brániti toto velké dílo všemi silami proti všem útokům 
skrytých i otevřených nepřátel, proti všem úkladům reakce doma 
i za hranicemi.

Žádáme vládu, by splnila spravedlivé požadavky menšinových 
národů, zároveň však je důsledným požadavkem našim, aby byly 
odmítnuty všecky požadavky Henleina a ostatních iredentistů 
a podpalovačů války. Chceme mír, ale ve cti a svobodě.

V téže schůzi předložil člen Typl telegram, adresovaný p. pres. 
republiky dr. E. Benešovi:

„Vážený pane presidente!
Obecní zastupitelstvo Kbely u Prahy usneslo se jednomyslně vzdát 
úctu a důvěru Vašemu moudrému vedení státu v této těžké době. 
Ujišťujeme Vás, že občanstvo obce Kbel je pevně odhodláno vše, tře-
ba i životy, obětovati pro celistvost naší demokratické republiky.“

V důsledku branné pohotovosti státu procházely od 21. května 1938 
obcí a v ní také umístěny byly četné vojenské jednotky. Výrazem citů 
a odhodlání zdejšího obyvatelstva byl projev na thema „Za demokra-
cii, mír a svobodu“, který uspořádala místní rada osvětová u mohyly 
Pravdy, u níž zakončil průvod s hudbou dne 28. května.
Druhá, podzimní mobilizace jako jarní měla u obyvatelstva pří-
znivý ohlas. Vojáci odcházeli s nadšením ke svým útvarům a veš-
keré civilní obyvatelstvo plnilo s velkým porozuměním dané mu 
úkoly. Pouze vyklizení pohraničí vyvolalo tísnivý a bolestný dojem 
mezi lidem. V obci byly rodiny, jich živitelé povoláni byli v tomto 
roce dvakrát i třikrát k vojenské službě. Nedostatečnost vojensk. 
vyživovacího příspěvku způsobila, že tyto rodiny upadly do velké 
bídy a protože je povinností obce podle možnosti jim přispěti, po-
skytnuta takovým okamžitá výpomoc 50,- Kč, ne však pravidelně 
a všeobecně, nýbrž jen v případech skutečně vážných.

Obecní rada odmítla převzíti dluh 8,643 Kč a 950 Kč u Kampelič-
ky. První vznikl tím, že dřívější ředitel měšť. školy spolu se členy 
m.šk. rady učinili výpůjčku, aby nakoupili potřebné nejnutnější, 
když obec nemohla nově postavenou, ale nedostavěnou školu měšť. 

vybaviti. Druhý dluh 950 Kč učinil říd. učitel Šolc na zakoupení 
čerpadla do studně, pro školu nezbytného. Kampelička má si prý 
vymáhati pohledávku na předsedovi m.šk. rady. Kronikář nepíše 
poznámku žádnou a přenechává to soudnému čtenáři.
V listopadu 1938 likvidovaly se politické strany a pestré politické 
poměry u nás zjednodušeny. Byly povoleny 2 strany: strana Národní 
jednoty (směru pravicového) a strana Práce (směru levicového). 
V březnu 1940 zanikly obě a utvořeno Národní souručenství.

Poměry se stále přiostřují. Peněžní ústavy omezily výplatu 
vkladů. Na pohraničí je neklid, střelba. Přes hranice z Německa 
pronikají do Čech ozbrojené tlupy a mnohý strážce hranic, finanč-
ník, celník, četník aj. vykrváceli při svém povolání. Památku těchto 
neznámých i známých hrdinů uctilo obec. zastupitelstvo povstáním 
ve své schůzi 27. listopadu 1938.
Od 1. prosince 1938, po celý protektorát do 20. 6. 1946 byl veli-
telem četnické stanice Pavel Červinka. Jemu a i ostatním členům 
stanice musím vyjádřiti poděkování za mnoho občanů, které včas 
upozorňovali, informovali a zachránili i životy. P. Brambora, 
Červinka, Kadlec... byli dobří Češi. Projevili své vlastenectví 
v nejnebezpečnější době. Je a jejich kolegy z Vinoře a z Čakovic 
vyučoval jsem němčině. Ale hodiny němčiny staly se místem šuš-
kandy a sdělování zpráv ze zahraničního rozhlasu. Vzpomínám 
na ty milé chvíle s radostí. Byly nám všem posilou a vzpruhou 
v těžkých dobách.
Dne 16. prosince 1938 zažehnut byl Vánoční strom republiky, 
postavený rodičovským sdružením. Obec přispěla do pokladničky 
100 Kč.
Dne 20. XII. havarovalo na letišti u Letňan stíhací letadlo, 
řízené šéfpilotem továrny „Avia“ Jos. Košařem, jedním z našich 
nejlepších letců, který se v cizině zasloužil o propagaci našeho le-
tectví a letec. průmyslu. Košař přišel o život. Jeho jménem později 
pojmenována ulice na letišti.
Do konce prosince 1938 došlo 11 nabídek o místo obec. úředníka 
po propuštěném M. Tománkovi. Min. vnitra přidělilo obci Lad. 
Bakeše, byv. kanc. ofic. magistrátu města Užhorodu a Jana Eliáše 
náhradou za zaměstnance Lad. Martínka a Lad. Janáka, kteří odešli 
za vojenskou povinností.
Poněvadž komunistická strana byla rozpuštěna, pozbyli man-
dátu v obec. radě její dlouholetí zástupci Franc, Kraml, Vitík.
Okres. úřad v Praze - upozorňuje 31. XII. 1938 obec přípisem, 
že pres. dr. E. Benešovi nemají býti udělována čestná občanství. 
- Lavina se valí, rozpadne se či nás rozdrtí?

SezNet
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RE/MAX 
prodává nejvíce nemovitostí na světě. Prodáme, 
pronajmeme i Vaši nemovitost nebo pozemek. 

Tel : 731618355, vaclav.vrhel@remax-czech.cz

Kácení a řez vzrostlých stromů, rizikové kácení 
stromolezeckou technikou. 

Tel.: 606 527 091, e-mail: arborista@centrum.cz

Pronajmu garáž ve Kbelích
v I. sídlišti pod tratí

Kontakt: +420 606 734 004, cena dohodou. Značka: IHNED

Řádková inzerce

Stavební projekty
pro rekonstrukce bytových jader, rekonstrukce 

a novostavby rodinných domů. Tel.: 723 858 248

Bezplatná nabídka pro pražské malé a střední firmy
Konzultační  středisko

Mezi desítkami realizovaných projektů si mimořádnou pozornost 
malých a středních podniků, zvláště pak začínajících podnikatelů 
i živnostníků, zaslouží projekt nazvaný Konzultační středisko 
rozvoje a řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích 
(MSP) na území hl. města Prahy. Realizátorem projektu a „pro-
vozovatelem“ konzultačního střediska je Regionální sekce Klubu 
personalistů ČR pro Prahu a Středočeský kraj. 
Projekt byl zahájen již v první polovině loňského roku a je spolu-
financován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpoč-
tem ČR. Jen díky tomu mohou mít podniky, které se do projektu 
zapojí, veškeré služby poskytnuté tímto Konzultačním střediskem 
zcela ZDARMA. Cílem tohoto projektu je pomoci především 
malým a středním podnikům, ale i živnostníkům a začínajícím 
podnikatelům na území hlavního města Prahy, v jejich podnikání, 
a tím i podpořit jejich konkurenceschopnost a schopnost adap-
tace na náročné podmínky podnikání v podmínkách globalizace 
i zapojení v Evropské unii. Možnosti získat odpovědi na řadu 
zcela konkrétních otázek i rady jak řešit a vyřešit často složité 
problémy v chodu a řízení firmy využily již desítky podnikatelů 
a manažerů MSP. 

Konzultační středisko nabízí 
• bezplatnou účast na skupinových konzultacích, zaměřených 

na řešení aktuálních problémů a klíčových témat v oblasti ří-
zení lidských zdrojů, ale i v dalších oblastech řízení, zejména 
strategie, marketingu, financování, ekonomiky, řízení jakosti, 
včetně získání certifikátů ISO (např. 14001:2004) atd.

• bezplatné individuální konzultace špičkových odborníků 
převážně praktiků při osobní návštěvě konzultačního střediska, 

• odpovědi na dotazy prostřednictvím e-mailu, které mohou 
firmy zapojené do projektu zasílat do konzultačního střediska 
kdykoliv po dobu trvání projektu.

Konzultanty střediska jsou experti z praxe, a to převážně z praž-
ských velkých úspěšných podniků, ale i zkušení poradci s dlou-
holetou praxí v oboru. 
V rámci projektu již proběhly 3 konzultační semináře k tématům 
Řízení ekonomiky firmy, Politika zaměstnanosti a součinnost firem 
s úřady práce a Bezpečnost a ochrana zdraví v MSP. Připravuje 
se a do konce dubna bude uskutečněno ještě minimálně 7 konzul-
tačních seminářů mimo jiné k tématům: Pracovní právo, Pracovní 
vztahy „zaměstnavatel - zaměstnanci“ v MSP (firemní kultura, lo-
ajalita zaměstnanců a její rozvíjení, pracovní kázeň atd.), Motivace 
a odměňování zaměstnanců v MSP, vč. zaměstnaneckých výhod, 
Vedení personálních a mzdových agend a další témata z oblasti 
řízení lidských zdrojů. Obsah seminářů se přizpůsobuje zájmu a po-
třebám přítomných účastníků seminářů – konzultanti se zaměřují 
zejména na konkrétní otázky a témata, která si účastníci vyžádají 
předem v přihláškách nebo uplatní přímo na semináři.
Zájemci o zapojení do tohoto projektu formou účasti na skupi-
nových konzultačních seminářích nebo i formou individuálních 
konzultací se mohou do projektu přihlásit tak, že se  zaregistrují 
na webových stránkách Regionální sekce na adrese www.rskp-
praha.cz, kde získají i podrobnější informace. 
Další informace o projektu a připravených akcích je možno zís-
kat i telefonicky na č. 266 794 504, 724 556 610 (Ing. Milan Beneš, 
Mgr. Bohdana Vybíralová). Zaregistrovaní zájemci dostávají 
průběžně podrobné informace o všech aktivitách konzultačního 
střediska elektronickou poštou a mají přednostní právo k účasti 
na akcích. Protože počet účastníků zapojených do projektu je ome-
zen, doporučujeme zájemcům, aby se ve vlastním zájmu přihlásili 
nebo informovali co nejdříve u nositele projektu Regionální sekce 
KPČR pro Prahu a Sč kraj. 
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