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2 Obsah - úvod

Zlatá svatba
Dne 15. 12. 2007 v 11.00 hod. ve zdejší obřadní sini si po 50 le-
tech zopakovali manželský slib pan Bohuslav Rost a paní Helena 
Rostová za přítomnosti oddávajícího pana Miloslava Nevečeřala. 
Obřadu se zúčastnili členové rodiny. Ještě jednou přejeme hodně 
zdraví a spokojenosti do dalších let.

Zprávy z Rady MČ Praha 19
Dne 15. ledna proběhlo první letošní jednání zástupců městské 
části se zástupci Odboru městského investora hl. m. Prahy (OMI) 
ohledně staveb technické vybavenosti na našem území. Byly pro-
jednávány následující akce :
Propojovací komunikace Toužimská – Mladoboleslavská; 
stavba byla v rozpočtu hl. m. Prahy zařazena do dopravních staveb 
pod názvem Komunikace Toužimská a nyní budou připravová-
ny smlouvy o budoucích smlouvách kupních s majiteli pozemků 
dotčených stavbou první části této komunikace. Pro letošní rok 
je prozatím vyčleněna částka v rozpočtu HMP na tuto důležitou 
stavbu ve výši 5 milionů Kč s přislíbeným navýšením o dalších 
50 milionů Kč.
Rekonstrukce ulice Katusická, na základě pravomocného rozhod-
nutí o kácení vybraných lip v této ulici pokácel mandatář stavby 
vybrané stromy a nyní zajistí dokumentaci na dokončení revita-
lizace dané lokality včetně návrhu náhradní výsadby. Podrobněji 
se k této aktuální věci vyjadřuje odbor životního prostředí na jiné 
stránce.
Projekt na veřejné osvětlení v ulici Toužimská – směrem na 
Letňany – je zpracován a nyní je projednáváno povolení.
Stejná situace je u přechodu v ulici Hornopočernické – v ohybu 
k ulici Krnské – zde je také projekt zpracován a projednává se 
dokumentace ke stavebnímu povolení.
Na rekonstrukci ulice Všejanské byla vystavena objednávka 
a s ohledem na rozsah rekonstrukce, resp. opravy, nebude stavba 
podléhat stavebnímu povolení, ale pouze ohlášení, což urychlí 
administrativní procesy.
Projekt světelné křižovatky Semilská × Toužimská je zpraco-
ván, nyní bude mandatář řešit možnost financování v rámci etapy 
rekonstrukce ulice Semilská, která bude spuštěna s největší pravdě-

podobností – s ohledem na složitost náhradního dopravního řešení 
a blízkost základní školy – v období prázdninových měsíců. 
Ulice Huntířovská včetně rekonstrukcí veškerých sítí je před 
dokončením, probíhá kolaudační řízení a přebírání stavby.
Projektant zpracovává dokumentaci k vydání územního rozhod-
nutí na konečnou zastávku autobusů MHD v lokalitě Semilská 
– před hřbitovem. 
I přes první negativní stanovisko hl. m. Prahy ohledně poskytování 
a financování kontejnerů na velkoobjemový odpad z domácností 
se HMP nakonec v úvodu letošního roku rozhodlo schválit dotaci 
ve výši 5 mil. na financování alespoň omezeného počtu kontejnerů 
i pro letošní rok pro rozmístění na jednotlivé městské části. O počtu 
a jejich rozmístění vás budeme včas informovat ve vývěskách. 
Systém sběru tříděného a nebezpečného odpadu se nemění a stejná 
situace je s kontejnery na bioodpad, které budou přistavovány ve 
stejném rozsahu a časovém horizontu jako v roce loňském.
Projekt Centrálního parku  je dokončen. Nyní jsou projednávány 
technické podrobnosti akce a zejména bude důležité předlože-
ní projektu v rámci možnosti financování z evropských fondů. 
S ohledem na požadovaný objem finančních prostředků a rozsah 
administrativních kroků byla najata profesionální firma, která se 
úspěšně osvědčila při akci budování sportovního a relaxačního 
areálu v  Satalicích.
Rada ještě před koncem roku uzavřela smlouvu s osvědčenou au-
ditorskou firmou na přezkoumání hospodaření městské části za 
rok 2007. Výsledky auditu budou součástí projednávání výsledku 
hospodaření na červnovém jednání zastupitelstva.
V závěru roku byl v rámci rozpočtu naší MČ ukončen, resp. napl-
něn, projekt primární prevence zneužívání návykových látek, který 
byl opakovaně realizován osvědčenými terapeuty, a to pro žáky 
a pedagogy Základní školy Albrechtická. Následně se k projektu 
připojila i škola ve Vinoři. Satalická základní škola pak předložila 
svůj vlastní projekt
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V závěru roku městská část obdržela materiály k projektu 
Czechpoint, jehož hlavní myšlenkou je možnost vystavení po-
třebných originálních výpisů a listin na jednom místě (úřadě). Jde 
o vystavování výpisů z katastru nemovitostí, výpisu z obchodního 
a živnostenského rejstříku a výpisu z rejstříku trestů. Nyní jsme 
poskytovali originální výpisy z katastru nemovitostí a výpisy z rejs-
tříku živnostenského a obchodního. Od 1. února budeme moci po 
elektronickém napojení vystavovat i tolik žádané výpisy z rejstříku 
trestů. Pracoviště, která vám výpisy vyhotoví budou: podatelna (rejs-
třík trestů), živnostenský odbor (obchodní a živnostenský rejstřík) 
a sekretariát tajemníka (výpisy z katastru nemovitostí).
Na prosincovém jednání Zastupitelstva MČ Praha 19 byla schvále-

na pravidla hospodaření v období rozpočtového provizoria pro 
naši MČ. K rozpočtovému provizoriu v období měsíců 1 – 3/2008 
jsme nuceni přistoupit kvůli velkým dotačním ztrátám, zejména ze 
strany dotací z rozpočtu hl. m. Prahy. V uvedeném období  se vedení 
radnice, zejména pan starosta, bude opakovaně snažit zvrátit dotační 
chudobu a vyjednat posílení či náhradu pro nedostatečně krytá od-
větví našeho rozpočtu, a to tak abychom mohli v březnu předložit 
a schválit rozpočet s odpovídajícím finančním zajištěním bez hrozby 
či nutnosti se zadlužit. Toto by bylo krajní řešení a doposud se k to-
muto nemusela radnice v polistopadové éře uchýlit.

Ivana Šestáková
zástupce starosty

Nejdůležitějším úkolem v měsíci listopadu bylo prosazení žádosti 
o navýšení rozpočtu odboru městského investora pro oblast 
staveb technické infrastruktury (vybavenosti) pro naši městskou 
část, což se podařilo koncem roku 2007 o více jak 20 mil.Kč.
12. 11. 2007 jednal mimořádný Bezpečnostní výbor hl. m. Prahy 
(BV), jehož je starosta předsedou, o vyhodnocení záchranných 
a bezpečnostních složek k výročí tzv. Křišťálové noci  (demon-
strace neofašistů). BV měl k těmto složkám jen kladné hodnocení 
a následně informoval ministra.
Dne 14. 11. 2007 svolal starosta schůzku s obyvateli ulice Hůl-
kova, kde jim s radostí oznámil, že po 4 letech soudních tahanic, 
byla Nejvyšším správním soudem ČR zamítnuta žaloba proti zá-
kazu provozu těžké nákladní dopravy v této lokalitě.  Tím zvítězil 
zdravý rozum.
15. 11. 2007 navštívil starosta ministra dopravy Ing. Aleše 
Řebíčka s tématem návazného dokončení Pražského dopravního 
okruhu v části Březiněves × Vysočanská radiála.
19. 11. 2007 vedl starosta, jako jeho předseda, jednání bezpeč-
nostního výboru, který projednal návrh bezpečnostních opatření 
v souvislosti s oslavami Silvestra v centru Prahy. Dále jako téma 
probíral problematiku kriminality mládeže.
Na přelomu listopadu a prosince vrcholily závěrečné práce, podle 
návrhu našeho starosty, na přechod zdravotní pohotovosti (LSPP) 
pod záchranou službu. Motto znělo : “přijedeme až k vám a bude 
to levnější“.  Nakonec se ukázalo, že aktivita hl. města je rychlejší 
než ministerská, resp. zákon o záchranné službě. Proto nakonec 
po dohodě s primátorem přešla pohotovost pod 6 fakultních 
nemocnic. I tak se předpokládá úspora okolo 20 milionů Kč. Pro 
nás je touto nemocnicí Bulovka.
26. 11. 2007 se uskutečnila koordinační schůzka ohledně zpraco-
vávaného projektu Centrálního parku ve Kbelích. Jednání vedl 
místostarosta Ing. Olmr.
Starosta se koncem listopadu věnoval též vyhlášce o obecných 
technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze 
s orientací na podzemní a venkovní stání automobilů. Vyhláška 
se dočká změn v tomto roce. 
3. 12. 2007 měl schůzku s náměstkem primátora Mgr. Blažkem na téma 
blokování některých kbelských pozemků Pozemkovým fondem. 
Urgence pana náměstka nebyly  do této doby ze strany PF akcep-
továny, proto náměstek dopisem v lednu oznámil, že město podá 
na PF žalobu.
10. 12. 2007 schůzka s primátorem Pavlem Bémem na téma 
dopad schváleného rozpočtu HMP na rozpočet kbelský, resp. 
objem dotací a následné otázky financování kbelského školství, 
bezpečnost města a otázky územního plánu.
11. 12. až 13. 12. 2007 projednávání jednotlivých bodů a pokladů 
na jednání Zastupitelstva HMP a následně zasedání ZHMP.
18. 12. 2007 jednání s firmou České nemovitosti ohledně vlivu 
plánovaného golfového hřiště na stav podzemních vod. Byla dále 
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projednávána otázka cyklostezky Vinoř – Kbely a sběrného dvora.
Tentýž den společnost Skanska předkládá upravený návrh urba-
nistického řešení nové výstavby v prostoru od zadní části ulice 
Hůlkova podél ulice Mladoboleslavská. Návrh byl po úpravách 
postoupen komisi výstavby.
19. 12. 2007 se uskutečnilo jednání s ředitelem české sekce firmy 
Knauf ve Kbelích Ing. Bedrnou o možnostech další spolupráce. 
Pan starosta byl informován, že majitel a zakladatel firmy pan 
Knauf je na návštěvě České republiky. Téhož dne se tento úcty-
hodný podnikatel zúčastnil zasedání Zastupitelstva Městské 
části Praha 19.
20. 12. 2007 proběhla schůzka s radním hl. m. Prahy p. Langma-
jerem k otázce územního plánování ve vztahu k Pozemkovému 
fondu.
Do 6. 1. 2008 dovolená
8. 1. 2008 jednání s JUDr. Sukem ohledně stavby Kbely centrum 
a získání pozemků vodoteče potoka pro vybudování centrálního 
parku pro MČ.
15. 1. 2008 jednání s odborem městského investora – uzavření 
loňského roku a plán výstavby v roce 2008. Byly vytýčeny tyto  
nejdůležitější priority :
1) dokončení rekonstrukce komunikací na území MČ – 

Toužimská, Semilská od křižovatky u Lidového domu, úsek od 
radnice Semilská, Toužimská a jejich průsečík s vybudováním 
světelné křižovatky,

2) zahájení propojovací komunikace Mladoboleslavská, 
Toužimská,

3)  zahájení výstavby centrálního parku,
4)  náhradní výsadba městského typu v ulici Katusická.
15. 1. 2008 schůzka s náměstkem ministra dopravy Jiřím 
Hodačem s cílem urychlení přípravy silničního okruhu 
Březiněves, Vysočanská radiála. Náměstek na základě tohoto jed-
nání posunul prioritu stavby č. 520 a byly sjednány další koordinace 
a vzájemná podpora tohoto úkolu. 
16. 1. 2008 zasedala Bezpečnostní komise MČ Praha 19, která kon-
statovala příznivý stav nápadu trestné činnosti (počet a charakter 
trestných činů) na území Kbel, a s potěšením obdržela informaci, 
že Místní oddělení Policie ČR v Čakovicích se umístilo na 
3. místě v celém hl. městě v rámci objasněnosti trestných činů. 
Je vidět, že omlazení tohoto oddělení splnilo svůj účel. Velitel 
odd. přichází s novými nápady, jak činnost tohoto oddělení stále 
zlepšovat, a tím dokazuje, že je muž na svém místě.

Z podkladů pana starosty zpracoval
  sekretariát  
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Ulice Huntířovská

Ukončení platnosti občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
V letošním roce 2008 bude dokončena 
výměna občanských průkazů bez strojově 
čitelných údajů vydaných od l. ledna 1999 
do 31. prosince 2003. Jedná se pouze o typ 
občanského průkazu modrorůžové barvy 
s vlepenou fotografií. Tyto občanské prů-
kazy byly vydávány od roku 1993 vždy 
s šestimístným číslem a příslušnou sérií.
Občané narození před 1. lednem 1936 
nemusí provádět výměnu občanských prů-
kazů, pokud v nich nemají dobu ukončení 
platnosti vyznačenou konkrétním datem. 
Doporučujeme, aby si však občané, kteří 
vlastní občanský průkaz typu knížka, 
zkontrolovali, zda mají vyznačené státní 
občanství České republiky. Pokud by tomu 
tak nebylo, je tento občanský průkaz od 
l. ledna 2002 neplatný. I tito občané však 
mohou požádat o výměnu svého dokladu.
Výměna je bezplatná, žádat mohou občané 
v průběhu celého roku. Lhůta pro vydání 
je 30 dnů, a je s ní tudíž nutné počítat 
pro získání nového občanského průkazu. 
Žádost předkládá občan nebo jím pověřený 
zástupce (je požadována neověřená plná 

moc) na kterémkoliv obecním úřadě obce 
s rozšířenou působností nebo matričním 
úřadě. Převzetí nového občanského průkazu 
musí občan osobně na obecním úřadě obce 
s rozšířenou působností nebo matričním 
úřadě, který uvedl v žádosti, jinak podle 
místa trvalého pobytu.
Nemůže-li se občan dostavit k převzetí 
občanského průkazu ze závažných důvodů 
osobně, zejména ze závažných dlouhodo-
bých zdravotních důvodů, zabezpečí pře-
dání občanského průkazu obecní úřad obce 
s rozšířenou působností, v jehož správním 
obvodu se občan nachází.
K vyplněné žádosti je třeba předložit:
-  dosavadní občanský průkaz;
-  1 průkazovou fotografii, barevnou nebo 

černobílou, která zobrazuje občana 
v předním čelném pohledu a odpovídá 
podobě zobrazované osoby v době po-
dání žádosti. Zobrazovaná osoba musí 
mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči 
musí být otevřené a nesmí být překryty 
vlasy. Pohled přes rameno, pootočená 
nebo nakloněná hlava nejsou přípustné, 

pozadí je bílé až světlomodré;
-  žádá-li občan o zapsání nepovinných 

údajů, které nejsou uvedené v dosavad-
ním OP, předloží doklady osvědčující 
tuto skutečnost (např. oddací list);

-  rodný list.
Na závěr ještě jedno důležité upozornění 
ve věci ztráty nebo odcizení občanského 
průkazu. V každém případě je nutno tuto 
skutečnost neprodleně ohlásit kterémukoliv 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působ-
ností nebo matričnímu úřadu (při odcizení je 
možno ohlásit též policii) i případně násled-
ný nález dokladu. Občané se tak vyvarují 
odpovědnosti za případné zneužití jejich 
dokladu. Nalezený doklad se odevzdává 
příslušnému úřadu k dalšímu opatření.
Bližší informace:
odbor občansko správní Úřadu městské 
části Praha 19, tel. č. 284 080 833
Úřední hodiny:
pondělí a středa   8.00 – 11.50
  13.00 – 17.50
úterý a čtvrtek   8.00 – 11.50

Zápisy do mateřských škol na školní rok 2008/2009

MČ Praha 19 ve spolupráci s vedením MŠ Letců si dovoluje informovat veřejnost o plánovaných zápisech do mateřských škol Letců 
a Albrechtická na školní rok 2008/2009: 

• Středa 19. března od 13,00 hod. do 17,00 hod. v budově Letců 731, Kbely 
• Čtvrtek 20. března od 13,00 hod. do 16,00 hod. v budově Albrechtická 598, Kbely 

Pro úplnost uvádíme kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání vyhlášená ředitelkou MŠ Letců s platností 
od 1. 2. 2007: 
1) děti předškolního věku s trvalým bydlištěm ve Kbelích s celodenní docházkou
2) děti od 3 let s trvalým bydlištěm ve Kbelích s celodenní docházkou 
3) děti od 3 let rodičů pracujících ve Kbelích s celodenní docházkou 
4) ostatní děti od 3 let. 

Monika Ulrichová, DiS.
úsek školství a kultury 

Ulice Huntířovská byla poslední ulicí ve Kbelích, která ještě nepro-
šla rekonstrukcí. Byla pouze panelová bez kanalizace, vody a plynu. 
Ale to se již stává minulostí. V těchto dnech dokončuje dodava-
telská firma Pragis celkovou rekonstrukci této ulice. Povrch tvoří 
komunikace ze zámkové dlažby. Součástí stavby bylo vybudování 
kanalizačního řadu a tím i možnost připojení posledních domů na 
kanalizační síť. Totéž platí o vodovodním řadu a plynovém řadu. 
Pražská energetika využila této stavby k pokládce nových kabelů 

a instalaci nových rozvodných skříní pro jednotlivé domy. Při vy-
ústění do Mladoboleslavské je nově upraveno stání pro kontejnery 
na tříděný odpad. 
Termín dokončení této stavby má dodavatelská firma dle smlouvy 
do konce měsíce ledna. A dle současného stavu prací bude tento 
termín dodržen. V nejbližších dnech bude zahájeno předávací 
řízení.

OŽPD - Bílek
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Informace živnostenského odboru – 
jednotlivé změny

Zákonem č. 270/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., 
o správě daní a poplatků, byla provedena novela živnostenského 
zákona. S účinností od 31. 10. 2007 byly zrušeny všeobecné 
podmínky provozování živnosti podle § 6 odst. 1 písm. d) až f) 
živnostenského zákona, tzv. bezdlužnost. Nyní občanům, kteří 
se rozhodnou požádat o živnostenská oprávnění pro volnou živ-
nost, stačí kromě předložení OP pouze vyplnit formulář a uhradit 
správní poplatek za jeden živnostenský list 1000,- Kč a nic jiného 
nepotřebují. Český výpis z rejstříku trestů si živnostenský odbor 
zajišťuje sám již od 1. 8. 2006. Pokud žádáte o živnost řemeslnou, 
vázanou nebo koncesovanou, pak stále platí dokládání odborné 
způsobilosti.
Dále pak vydání zákona č. 296/2007 Sb. bylo vyvoláno přijetím 
insolvenčního zákona, kterým byl zrušen zákon č. 328/1991 Sb., 
o konkurzu a vyrovnání. Vzhledem k tomu, že insolvenční zákon 
používá jiné termíny a zavádí jiné postupy, došlo k obsahovému, 
formálnímu i terminologickému nesouladu mezi tímto zákonem 
a některými platnými zákony, m.j. i živnostenským zákonem; tento 
nesoulad je novelou nyní napravován.
Dochází ke změně textace § 8 živnostenského zákona upravujícího 
překážky provozování živnosti – jedná se o terminologické sladění 
textace, § 13 – pokračování v živnosti v případě úmrtí podnikatele, 
kdy je nově stanoveno, že pokračovat až do skončení řízení o pro-
jednání dědictví může také insolvenční správce,  v  důsledku toho 
je měněn i  § 57 odst. 1  písm. a) upravující zánik živnostenského 
oprávnění. Změna se týká také § 60 odst. 2 písm. k) živnostenského 
zákona tak, že je určeno, že do živnostenského rejstříku se zapisují 
rozhodnutí o úpadku, rozhodnutí o zrušení úpadku, rozhodnutí 
o způsobu řešení úpadku a rozhodnutí o zrušení konkurzu.
Připomínáme pro dopravce novelu vyhlášky ministerstva dopravy 
a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopra-
vě, ve znění vyhlášky č. 55/2003 Sb. Novela byla publikována ve 
Sbírce zákonů dne 15. 11. 2007 pod číslem 281/2007 Sb. Novela 
upřesňuje způsob vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpeč-
nostních přestávkách a době odpočinku, odbornou způsobilost 
v dopravě a konání zkoušek, evidenci vozidel taxislužby, označení 
vozidel taxislužby, vybavení vozidel taxislužby, podmínky přidě-
lování zahraničních vstupních povolení a vybírání kaucí. Vyhláška 
nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008 s výjimkou čl. 1 bodu 7, který 
nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2008.

Dana Žabová
vedoucí živnostenského odboru

Stavební zákon – zápis stavby do katastru 
nemovitostí

V jednom z předchozích vydání Kbeláku jsem vás informovala, 
že stavbu (novou, rozšířenou) katastrální úřad zapíše na základě 
návrhu zápisu a vyhotoveného geometrického plánu. Tuto skuteč-
nost upravuje zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České 
republiky (katastrální zákon) v platném znění, prováděcí vyhláška 
č. 26/2007 Sb., pokyny uvedené pod č. 34 vydané Českým úřa-
dem zeměměřičským a katastrálním pro zápis nové stavby, zápis 
vlastnického práva k nové stavbě a zápis změny stavby do katastru 
nemovitostí v souvislosti se změnou právní úpravy. V § 10 odst. 1 
písm. e), které je do katastrálního zákona nově vloženo, se uvádí: 
„Zajistit, aby v případě, že k navrhovanému zápisu do katastru 
nebo jeho změně není vyžadováno rozhodnutí nebo jiné opatření 

správního úřadu, potvrdil příslušný správní orgán, že údaje v návrhu 
odpovídají skutečnosti“.  
I když se oproti předchozímu stavebnímu zákonu s vydáním 
nového stavebního zákona podstatně rozšířil okruh staveb, které 
nevyžadují vydání stavebního povolení ani ohlášení stavebního 
úřadu (§ 103 stavebního zákona) nebo vyžadují pouze ohlášení 
stavebnímu úřadu (§ 104 stavebního zákona), může se i zde jednat 
o stavby, které je do katastru nemovitostí třeba zapsat. Především 
do této kategorie zcela určitě patří stavby pro bydlení a pro rekre-
aci (rodinné domy), a to jak novostavby, tak přístavby stávajících 
staveb. Dále jsou to například stavby pro zemědělství a stavby, 
které neobsahují pobytové místnosti, a další v zákoně vyjmenované 
stavby. Záměr užívat takové stavby stavebník zpravidla stavebnímu 
úřadu pouze oznamuje a k takovému oznámení nemusí být písem-
né vyjádření stavebního úřadu. V tom případě je vlastně souhlas 
s užíváním udělen mlčky. 
Z tohoto důvodu může katastrální úřad při vkladu nových nebo 
i rozestavěných staveb požadovat po stavebnících vyplnění formu-
láře, jehož některé údaje musí být následně potvrzeny příslušným 
stavebním úřadem. Jedná se především o údaj o účelu užívání 
stavby. V případě, že byla stavebním úřadem provedena závěrečná 
kontrolní prohlídka, použijí se při potvrzování formuláře údaje 
z této prohlídky. Ovšem v případě, že závěrečná kontrolní prohlídka 
provedená nebyla, budou pracovníci zdejšího stavebního úřadu 
vždy před potvrzením údajů ve formuláři zjišťovat skutečný stav 
stavby a pozemku šetřením na místě. U rozestavěné stavby bude 
šetření na místě provedeno vždy. 
Tento postup není nic nového a je to jen obdoba postupu při vydá-
vání potvrzení o odstranění stavby, jak je již dlouhodobě prováděno. 
Na základě žádosti o odstranění stavby bylo vydáno rozhodnutí, 
kterým bylo odstranění stavby povoleno. Po vlastním odstranění 
stavby již nebyla uložena povinnost sdělovat, zda byla stavba 
skutečně odstraněna. Nebyla prováděna žádná „kolaudace“. Na 
základě podání návrhu na zápis do katastru nemovitostí byl žadatel 
katastrálním úřadem vyzván, aby doložil stanovisko stavebního 
úřadu, že stavba byla skutečně odstraněna. Stavební úřad na místě 
ověřil skutečnosti a vystavil potvrzení. 

Ing. Ivana Peterková
vedoucí stavebního úřadu
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(z lednové návštěvní knihy)
Během zcela nedávné doby se na stránkách 
návštěvní knihy vyskytla řada mylných 
a zcela zavádějících připomínek. Dovolte 
tedy, abych se k těm nejpodstatnějším nyní 
alespoň ve stručných nárysech vrátil.

Rozvoj a rekonstrukce zeleně MČ Praha 19

Předně zde máme případ „Rekonstrukce 
stromořadí v Katusické ulici“. Ano, sku-
tečně jde o rekonstrukci zeleně (nahrazení 
novou). Celá problematika je řešena od 
roku 2003. Ač je její postup zveřejňován na 
každém jednání Zastupitelstva MČ Praha 
19, přiznávám, že pro lajka (obzvláště toho, 
který se jednání zastupitelstva neúčastní) 
může být, v množství posudků, podkladů, 
zahájených řízení různých orgánů státní 
strávy apod., málo přehledná. Proto se po-
kusím o krátké shrnutí za odbor životního 
prostředí, dopravy a místního hospodářství, 
jakožto orgán státní správy:
Kácení bylo oprávněné (jak konstatova-
la i Česká inspekce životního prostředí 
a ověřila nezávislá právní kancelář) a zcela 
v souladu s platnou legislativou. Žadatel 
– MČ Praha 19 (v zastoupení OSM) – při 
podání žádosti o rozhodnutí na OŽP vy-
cházel z posudku Výzkumného ústavu pro 
krajinu a okrasné zahradnictví se sídlem 
Průhonicích, který na podnět České inspek-
ce životního prostředí a občanského sdru-
žení Obrana životního prostředí (vznesený 
5. 4. 2005 při místním šetření na místě samém) 
zhodnotil každý jednotlivý strom stromořa-
dí především z hlediska další prosperity na 
daném stanovišti s přihlédnutím na rekon-
strukci okolních ploch vozovky a chodníků 
a zachováním charakteru ulice (aleje). 
Mnohé ze stromů, již i díky jejich součas-
nému stavu, vyhodnotil jako neperspektivní 

a navrhl jejich odstranění i příslušnou ná-
hradu v míře přiměřené poměrům stanoviš-
tě a umožnění lepší prosperity zbývajícím 
a novým jedincům. Proto MČ Praha 19 
požádala o rozhodnutí o kácení právě těchto 
výzkumným ústavem vybraných stromů 

(29 z původně uvažovaných 55). Nebyl to 
tedy jednostranný výmysl MČ Praha 19 
(jako samosprávy) ani OŽP ÚMČ Praha 
19 (jako státní správy). Dále byla pořízena 
řada dalších posudků v naprosté většině 
potvrzujících výchozí zjištění. Rozhodnutí 
bylo se zvážením všech(!) podkladů jed-
notlivě i ve vzájemných souvislostech, 
včetně obou petic (proti kácení 168, pro 
kácení 268, přičemž petice pro kácení měla 
více kbelských občanů a občanů Katusické 
ulice, zatímco petice proti kácení byla spíše 
pražská), vydáno 24. 3. 2006. Za zmínku ale 
zajisté také stojí fakt, že během odvolací-
ho řízení se problematikou zabýval téměř 
2 roky Odbor ochrany prostředí MHMP, 
který v této době sledoval stav stromořadí, 
nechal ve vlastním řízení provést další 
posudky a nakonec vyhodnotil stav stromů 
shodně s výchozím posudkem Výzkumného 
ústavu pro krajinu a okrasné zahradnictví 
a v rámci poslední instance umožnil jejich 
pokácení a náhradu. Samotné kácení pak 
objednala a nechala provést firma prová-
dějící rekonstrukci našich vozovek v rámci 
OMI MHMP. Úloha Odboru životního pro-
středí a dopravy ÚMČ Praha 19 je v součas-
nosti pouze kontrolní (jako prvoinstančního 
orgánu) nad výběrem kácených stromů, 
náhradní výsadbou apod. 
Katusická ulice však není jediná, která 
vyžadovala rekonstrukci. Připomeňme, 
že v minulých letech bylo zcela komplet-

ně zrekonstruováno stromořadí v ulici 
Nymburská, v ulici Hrušovické, ale také 
např. v parku nad rybníkem. 
Další problematika projednávaná v ná-
vštěvní knize je 27jamkové golfové hřiště 
navrhované mezi MČ Praha 19 a MČ Praha 
– Vinoř. Zde jde o stavbu soukromého 
investora, který však plně vychází vstříc 
občanům městské části v mnoha ústupcích, 
které po projednání se zástupci MČ Prahy 
19 zapracovává do projektové dokumen-
tace. Jde například o parkový charakter 
navazující na území naší městské části, 
zcela výjimečný volný přístup na cestičky 
v ploše celého hřiště (pozor ale, na cestičky 
ano, na náročně udržované greeny nikoli), 
který v podobných případech běžný není, či 
cyklostezku při okraji hřiště spojující Kbely 
a Vinoř. Připomeňme, že celková rozloha 
golfového hřiště by měla být cca 134 ha.
Pro názornost, nově otevřený lesopark při 
zahradnictví (vzniklý ve spolupráci Radnice 
MČ Praha 19, OŽP ÚMČ Praha 19, Lesů hl. 
m. Prahy a Velkoškolek Kbely) má i s plo-
chami nových výsadeb lesa cca 6 ha. 
Tím se ovšem bude naše MČ stavět do 
naprosto výjimečné pozice nejen v Praze, 
ale celé ČR. Bude mít totiž ve svém nitru 
i okolí naprosto většinu volných ploch 
právě v parkových úpravách. A nebude to 
jen Lesopark Kbely a golfové hřiště, ale 
také na ně navazující v současnosti stále 
ještě budovaný biokoridor Kbely – Vinoř 
při Vinořském potoku. 
V samotném centru Kbel vzniká nová 
výstavba nad parkem u rybníka, jež bude 
s tímto parkem nejen přímo propojena, ale 
zásluhou osvícenosti soukromého investora 
bude vsazena mezi na místě ponechané 
vzrostlé stromy právě tak, jak je to již 
dnes běžné na západě. Ne náhodou nese 
tato výstavba název „Obytný park Kbely 
centrum“. 
Pod nedávno zrekonstruovaným rybníkem 
pak, místo současných zahrádek, začne již 
v jarních měsících letošního roku výstavba 
a výsadba dalšího parku, který bude mít 
rozlohu 3,5 ha. Výstavba by měla probíhat 
cca 2 roky do konečné podoby s jezírkem, 
revitalizací vodního toku, výsadbou stromů 
a keřů, zbudováním cestiček, amfiteát-
ru, ale i podchodu do lesoparku za tratí. 
Zpřístupnění nového parku by však mohlo 
být možné snad již na podzim letošního 
roku, což ovšem ovlivní rychlost postupu 
prací. 
Na jaře 2008 bude také dokončena úprava 
parčíku před „Hasičárnou“, kde na podzim 
vznikly nové chodníky.
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Ajaxův zápisník opět zamířil do školních 
lavic i na policejním obvodě Praha III 

(Praha 9, 8, 3)

Již po páté za sebou každoročně probíhá v některých základ-
ních školách ve 2. a 3. třídách našeho obvodu celorepublikový 

policejní preventivní projekt Ajaxův zápisník. Projekt je veden 
formou jednotlivých ucelených přednášek, které uvádí zkušený 
policista v uniformě podle tzv. “Ajaxova zápisníku“. Maskotem 
celého programu je dětmi oblíbený plyšový policejní pes Ajax, 
proto Ajaxův zápisník.

Vyškolený policista dětem nenásilnou formou úměrnou jejich 
věku a zkušenostem povídá o návykových látkách, o vlastní 

bezpečnosti, o zajímavé a rozmanité policejní práci. Děti se dozví 
např. o psovodech, o policejních hodnostech, o policejních specia-
listech např. z oboru daktyloskopie, o poříčním oddílu, o dopravní 
a pořádkové policii a dalších. Čas policista věnuje i bezpečnosti 
dětí – jak se zachovat, když se dítě ocitne v nebezpečí, jak ne-
bezpečí čelit či se do něj vůbec nedostat. Všemi tématy prolíná 
význam hodnoty opravdového kamarádství, upevňování zdravého 
sebevědomí a povědomí o právu dítěte upozornit dospělého či 
policistu, že „něco“ není v pořádku. Nedílnou součástí Ajaxova 
zápisníku je i dnes tolik diskutovaná dopravní výchova, která se 
probírá z hlediska chodce a také z hlediska cyklisty. Jedno téma 
je věnováno šikaně, kde se děti dozvídají, na jaké linky mohou 
zavolat, když jim někdo ubližuje, a dozví se spoustu dalších rad, 
co mají dělat.

Zvídavost školáčků je obrovská, i zkušený policejní preventista 
se nad dotazy dětí někdy „zapotí“. Náplň hodin je velmi pes-

trá i díky tomu, že si druháci i třeťáci mohou vyzkoušet policejní 
čepici, prohlédnout zbraň, pouta nebo si sejmout otisky. Na konci 
přednášky děti vždy obdrží malé dárečky např. rozvrh hodin 

s linkami tísňového volání, tužky, pravítka s logem pejska Ajaxe, 
kartičky s preventivními radami. Děti mají o besedy s policistou 
opravdu veliký zájem. Několikrát se stalo, že policistu – preventistu 
poznají i v civilu a hrdě se k němu hlásí. Na ZŠ Generála Janouška 
dokonce děti vytvořily o policejním psu Ajaxovi básničky.
Preventivní program je kladně hodnocen nejen dětmi, ale kvitují 
ho i pedagogové, jejichž třídy jsou do projektu zapojeny.  Projektu 
se účastní v našem obvodě několik škol, namátkou ZŠ Generála 
Janouška, ZŠ Chvaletická, ZŠ Špitálská, ZŠ Jeseniova, ZŠ 
Žerotínova, ZŠ Ústavní, ZŠ Hloubětínská, Spec. škola Mochovská, 
ZŠ Glovatského, ZŠ Spořická, ZŠ Havlíčkovo náměstí, Spec. škola 
Libčická, ZŠ Újezd nad Lesy a další. „Ajax“ je pro školy zdarma 
a celý financován Policií ČR.

nprap. Mgr. Gabriela Krupičková
Obvodní ředitelství Policie Praha III, PIS

tel: 974 858 208

V plánu máme také revitalizaci a rekon-
strukci parkových prostor Nám. Novákova 
a Letců, které spolu s navazující parkovou 
úpravou mezi Chotětovskou ulicí a tratí 
tvoří jeden z monumentálních parkových 
prostor Kbel.   
Další parková plocha, jejíž realizace začne 
v letošním roce, je „Lesopark Letňany 
– Kbely“. Jeho plán a část projektu existují 
již cca 16 let. Ale samotná realizace byla 
možná teprve převzetím projektu pod pat-
ronaci radního pro životní prostředí Hl. m. 
Prahy Mgr. Štěpánka. 
Celý projekt parku o rozloze cca 31 ha byl 

rozdělen do několika etap, dle jednotlivých 
úseků zalesňování počínaje „letňanskými 
horami“. Další etapa, jež by měla následovat 
a začínat v období podzim 2008 – jaro 2009, 
bude v rozsahu pozemků katastrálního úze-
mí Letňany (mezi „letňanskými horami“ 
a ulicí Toužimskou), na ní navazuje etapa 
katastrálního území Kbely…. V prostoru 
lesoparku budou vysazeny nejen stromy, 
ale i rozsáhlé keřové porosty, budou zde 
vybudovány cestičky pro pěší i cyklostezky, 
umístěn parkový mobiliář atd.
Samotnou realizací jsou pověřeny Lesy
hl. m. Prahy. Na projektu se ovšem podílí 

i MČ Praha 18 (Letňany) a za tamní radnici 
pan místostarosta David Kolínský. Projekt 
má podporu také naší městské části, na níž 
bude přímo navazovat s přímými vstupy 
z Toužimské a Zamašské ulice. 
Kbely tak budou ze dvou stran úplně ob-
klopeny parky a samotnou městskou část 
budou parky plynule prostupovat. Jak 
sami jistě uznáte, je takové řešení v našich 
podmínkách nejen neobvyklé, ale zcela 
mimořádné a unikátní. 

Bc. Jan Lípa
vedoucí OŽPD 
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Vyhlášení výsledků soutěže o „Nejkrásnější strom Kbel 2007“

I v roce 2007 jste nám mohli od jarních 
měsíců zasílat vaše návrhy a přihlášky do 
soutěže o nejkrásnější strom Kbel, kterou 
vypsala Rada MČ Praha 19 prostřednic-
tvím komise životního prostředí a Odboru 
životního prostředí, dopravy a místního 
hospodářství ÚMČ Praha 19.
Přihlášky byly zasílány občany, ale také 
předkládány členy komise a pracovníky 
odboru životního prostředí, dopravy a míst-
ního hospodářství.

Do konce měsíce října se sešlo na 30 ná-
vrhů a fotografií. V prvním, užším výběru 
bylo vybráno 10 nejkrásnějších stromů, ze 
kterých bylo následně vybíráno.  Z těchto 
deseti stromů komise vybrala „nejkrásnější 
strom“.
Zde uvádíme prvních 5 nejkrásnějších 
stromů:
Nejkrásnějším stromem za rok 2007 se 
stal tis červený paní Pechové v Rokytnické 
ulici, obr. č. 1. S druhým největším počtem 

bodů skončila lípa srdčitá na Nouzovském 
náměstí, obr. č. 2. Na třetím místě skončil 
akát bílý v Hůlkově ulici, obr. č. 3. A na 
dalším místě švestka domácí u Linkeových 
v ulici Albrechtické, obr č. 4. Na pátém mís-
tě se umístila mahalebka obecná rostoucí 
v okrasném zahradnictví ve Velkoškolkách 
Kbely, obr. č. 5.
Tato soutěž se bude konat i v letošním roce, 
těšíme se na vaše příspěvky.

Blanka Pokorná, OŽPD

Obr. č. 1 - tis červený I. místo

Obr. č. 2 - lípa srdčitá II. místo

Obr. č. 3 - akát bílý III. místo

Obr. č. 4 - švestka domácí IV. místo
Obr. č. 5 - mahalebka obecná V. místo
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Správné znění tajenky z minulého čísla:
NEJPEPŠÍ DÁREK JE Z VINOTÉKY U SOUDKU
Z 15 došlých odpovědí byla vylosována paní Drábková ze Kbel. 

Sponzorské dary do křížovky můžete nabízet:
tel: 284 080 852, 775 590 153 
E-mail: kbelak@kbely.mepnet.cz 

Křížovka o cenu

Lékařská služba první pomoci v roce 2008
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo pro letošní rok novou koncepci zajištění LSPP (bez služby návštěvní), která je financována z roz-
počtu HMP. Tuto městem garantovanou a financovanou službu budou zajišťovat v těchto šesti nemocnicích:

Na provoz LSPP město v příštím roce vynaloží celkovou částku 22 
milionů korun. V průběhu příštího roku bude HMP nový systém 
vyhodnocovat a následně může provést další úpravy i v návaznosti 
na novou koncepci LSPP, kterou připravuje ministerstvo zdra-
votnictví. Tato služba není v současnosti v rámci celé republiky 
legislativně dostatečně přesně definována a zajištěna. Od roku 
2003, kdy LSPP přešla do kompetencí krajů, ji v Praze zajišťo-
valy s pomocí městské dotace jednotlivé městské části. Některé 
městské části i v roce letošním budou „své“ pohotovosti zajišťovat 
prostřednictvím svých rozpočtů.
Co to tedy pro nás znamená: V letošním roce je pro naši měst-
skou část spádová pohotovost v nemocnici na Bulovce, proto se 
především obracejte na toto lékařské zařízení. Jestliže však budete 
na návštěvě v jiném obvodu Prahy, tak se samozřejmě v případě 
potřeby obraťte na nejbližší nemocnici z výše uvedeného přehledu. 
Trochu jiná situace je s Poliklinikou na Proseku. Městská část Praha 9 
ji dotuje jako svoji příspěvkovou organizaci a naše městská část jí 

Adresa, provozovatel LSPP pro dospělé (tel./ordin. hod.) LSPP pro děti (tel./ordin. hod.)
PRAHA 1 224 949 181 224 947 717
Nemocnice Na Františku s poliklinikou 
Poliklinika Palackého 5

pondělí – čtvrtek: 19.00 – 06.00
pátek: 16.00 – 07.00
sobota, neděle, svátek: nepřetržitý provoz

pondělí – čtvrtek: 19.00 – 06.00
pátek: 16.00 – 07.00
sobota, neděle, svátek: nepřetržitý provoz

PRAHA 2 NEZAJIŠŤUJE 224 967 776 -7
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,
Klinika dětského a dorostového lékařství, 
Ke Karlovu 2

 pondělí – pátek: 19.00 – 06.00
sobota, neděle, svátek: nepřetržitý provoz

PRAHA 4 - od 7. 1. 2008 Pavilon B1 - 261 082 520 Pavilon B1 - 261 083 783
Fakultní Thomayerova nemocnice 
s poliklinikou, Vídeňská 800

pondělí – pátek: 19.00 – 06.00
sobota, neděle, svátek: nepřetržitý provoz

pondělí – pátek: 19.00 – 06.00
sobota, neděle, svátek: nepřetržitý provoz

PRAHA 5 224 438 590 (1) 224 433 654
Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84 pondělí – pátek: 19.00 – 07.00 sobota, 

neděle, svátek: nepřetržitý provoz
pondělí – pátek: 19.00 – 07.00
sobota, neděle, svátek: nepřetržitý provoz

PRAHA 8 283 842 222, 283 842 223 Pavilon č. 15 - 283 842 224, 266 082 673
Fakultní nemocnice Na Bulovce, 
Budínova 2

pondělí – pátek: 19.00 – 06.00
sobota, neděle, svátek: nepřetržitý provoz 

pondělí – pátek: 16.00 – 06.00
sobota, neděle, svátek: nepřetržitý provoz

PRAHA 10 Pavilon G    267 162 312 NEZAJIŠŤUJE
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, 
Šrobárova 50

pondělí – pátek: 19.00 – 06.00
sobota, neděle, svátek: nepřetržitý provoz

 

Adresa, provozovatel Kontakt, ordinační hodiny

PRAHA 1 - Stomatologická pohotovost 224 946 981
Palackého 5, Praha 1 pondělí – pátek: 19.00 – 06.00 / sobota, neděle, svátek: 

nepřetržitý provoz

PRAHA 5 - Dětská stomatologická pohotovost 224 433 654
Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5 pondělí – pátek: 19.00 – 07.00 / sobota, neděle, svátek: 

nepřetržitý provoz

přispívala dle počtu obyvatel v celém správním obvodu Prahy 19. 
V roce letošním však s ohledem na uvedené rozhodnutí ZHMP 
již přispívat nebudeme. Městská část Praha 9 vnímá LSPP jako 
součást celého komplexu polikliniky a minimálně do poloviny 
roku ji bude zajišťovat. Je tedy možné se na toto zařízení v případě 
potřeby obrátit, ale s ohledem na zavedení poplatků – pohotovost 
90,- Kč a následně za vyšetření 30,- Kč a recept 30,- Kč se vám 
může stát, že na Proseku vás pošlou na vyšetření či ošetření stejně 
na Bulovku a zaplatíte za další vyšetření znovu, protože odborný 
lékař vás musí znovu prohlédnout a stanovit diagnózu. Stejně 
tak když vám vystaví recept – musíte stejně do lékárny s nočním 
provozem (ta na Proseku není) a opět jedete na Bulovku. Proto 
dobře zvažte, zda opravdu není lepší jet rovnou do nemocnice, kde 
zaplatíte jen za pohotovost, a odborná vyšetření tu máme všechna 
k dispozici již bez úhrady.

Ivana Šestáková
zástupce starosty
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Restaurace ERKO, Luštěnická 723, Praha 9 Kbely

Vám chce nabídnout:

●● příjemné,klidné posezení v naší  příjemné,klidné posezení v naší 
restauraci otevřené 7 dní v týdnurestauraci otevřené 7 dní v týdnu

●● přijít může každý kdo chce ochutnat  přijít může každý kdo chce ochutnat 
dobrá, levná jídla, z domácí kuchynědobrá, levná jídla, z domácí kuchyně

●● malé dobroty k pivu malé dobroty k pivu

●● promítáme sportovní přenosy na plátně promítáme sportovní přenosy na plátně

Otvírací doba
Pondělí - čtvrtek 16,00 – 22,00
Pátek - sobota 16,00 – 23,00
Neděle 16,00 – 22,00
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12 K3 - kulturně kritický koutek

Vážení občané – Kbeláci,
v novém roce vždy přichází mnoho změn a nejinak tomu bude 
i ve Kbeláku.

Nyní vás bude v každém čísle čekat můj nový kulturně-kritický 
koutek – tedy K3.

Jsem „Kbelanda“ stejně tak jako vy.  I když si pod pojmem kultura 
může každý z nás představit něco jiného, budu se snažit vyhovět 
každému - starším, mladším i nejmladším „Kbelákům“.
V každém čísle vám přiblížím nějaká dvě kulturní díla. Může to 
být divadlo, výstava, kniha - například z naší knihovny, film nebo 
zajímavý koncert, kterých je u nás Lidovém domě mnoho. Ovšem 
nebudou to akce, které by se stále nějak týkaly naší městské části. 
Já osobně si pod pojmem kultura představím spíše divadlo nebo 
nějakou pěknou a zajímavou výstavu. Takže pro vás danou akci 
navštívím či přečtu knihu, a poté vás budu plně informovat o ději, 
obsazení a svých dojmech.  Nakonec vám vždy jeden z kulturních 
zážitků doporučím. Samozřejmě se můžete účastnit i vy.

Pokud vás bude nějaká kulturní akce zajímat a budete o ní chtít 
vědět co nejvíc, než se tam třeba vydáte, pokusím se ji navštívit, 
vše zjistit, a poté vás v následujícím díle o všem informovat.

Jsem ještě sice dosti mladá, ale stejně si myslím, že v dnešní době 
počítačů a kabelových televizí už za kulturou chodí málokdo. 
A když, tak třeba do kina, což pro mě není kulturní ani vzdáleně. 
Máme mnoho překrásných divadel, výborných herců, spisovatelů 
a fotografů, že je až trestuhodné toho nevyužít. Právě proto jsem 
se rozhodla vám tyto nádherné zážitky přiblížit a mým jediným 
cílem je zlákat vás, abyste alespoň ze zvědavosti navštívili mnou 
doporučené představení, nebo místo sledování nekonečného seriálu 
přečetli dobrou knihu – třeba z místní knihovny…

Toto bylo takové malé představení nadcházející rubriky. Snad vás 
vybraná díla zaujmou stejně jako mně a doufám, že i vy se se mnou 
začnete podílet na jejich výběru.

Hned na úvod jsem proti sobě postavila velmi silné soupeře. Ale 
i přesto u mě vždy zvítězí pouze jeden…

Andělé a démoni (kniha) – Dan Brown
Tuto knihu jsem si na doporučení zapůjčila v místní knihovně. 
Musím říci, že příběh je tak moc silný a napínavý, že se čte opravdu 
snadno. Jako žánr tohoto díla bych určila psychologický thriller.
Stejný autor napsal i Šifru mistra Leoparda, která hodně šokovala 
a stala se jednou z nejčtenějších knih. Byla dokonce zfilmována 
s „oscarovým“ Tomem Hanksem v hlavní roli.

Nicméně Andělé a démoni budou mít zanedlouho také svou premi-
éru a do ČR se dostanou v listopadu roku 2008. Jedná se o volné 
pokračování Šifry mistra Leoparda. V tomto díle poprvé vystupuje 
profesor umění Robert Langdon. Kvůli jeho zálibě v symbolech 
a historii je v noci probuzen telefonátem o brutální vraždě s nábo-
ženským tématem. Zavražděným je člen vědeckého společenství 
CERN Leonardo Vetra. Vědátoři již několik let bojují s církví, 
protože tvrdí, že Bůh nemohl stvořit svět z ničeho. Ale Vetra i přes 
svůj vědecký intelekt je silně věřící katolík a dokáže, že Bůh mohl 
existovat. Podařilo se mu vytvořit hmotu ze samotné energie, tedy 
z ničeho… Jeho výtvor byl ale odcizen jedním z Iluminátů a nyní 

hrozí zničení srdce církve – Vatikánu – a smrt čtyř nejdůležitějších 
kardinálů v době volby nového papeže. Každou hodinu umírá jeden 
z nich a doba výbuchu se neúprosně blíží. Langdon a nevlastní 
dcera Vetry – Viktoria mají jen pár hodin na záchranu Vatikánu.
Závěr prozrazovat nebudu, protože mým cílem je, abyste se alespoň 
ze zvědavosti začetli do napínavého díla, které mimo jiné nádherně 
popisuje Vatikán a samotný Řím, jejich kulturu a náboženství…

Hamlet (muzikál) – Janek Ledecký
Na tomto muzikálu jsem byla dokonce dvakrát. Poprvé to bylo 
v roce 1999, kdy ho Ledecký představil jako svůj autorský debut 
a podruhé v  lednu roku 2008.

Bylo to poslední představení po týdnu obnovené premiéry. Ovšem 
nadšená jsem byla pokaždé, když jsem z Hamleta odcházela…
V roce 1999 to byla perla mezi muzikály. Jelikož je to rockový mu-
zikál, je pro něho specifická jak muzika, tak i obsazení. V hlavních 
rolích si tenkrát zahráli Janek Ledecký, Sabina Laurinová, Josef 
Vojtek, Petra Janů, Bohouš Josef, bratři Tesaříci nebo Josef 
Laufer…

Ale musím konstatovat, že nyní, v roce 2008, jsem byla nadšená 
ještě více. Jen, aby jste pochopili – muzikál u nás v roce 2001 
skončil, ale natolik zaujal, že světoví producenti pozvali Hamleta 
i do světa. Hrálo se například na Slovensku, v Jižní Korei a nyní 
si ho vyžádala dokonce newyorská Broadway – „máti“ všech mu-
zikálů. Americká muzikálová scéna nám Hamleta trochu upravila 
do modernější podoby. Pozměnilo se obsazení, kostýmy, kulisy 
a sám autor trochu pozměnil i texty písní. A výsledek? Opravdu 
dech brající představení.

V hlavních rolích se tentokrát představili Janek Ledecký, Eva 
Špidlová, Tesařík, Ladislav Spilka, Dascha a Petr Bende v roli 
Hamleta.

Uznávám, že právě kvůli němu jsem se na představení vydala. 
Líbilo se mi, jak zpívá, už v mediální soutěži Česko hledá Superstar, 
ale nevěřila jsem tomu, že „rychlokvaška“ by alespoň solidně za-
zpívala tento muzikál, ještě navíc po panu Ledeckém…

Nicméně jsem se opravdu mýlila. Dal příběhu ještě větší jiskru, to-
tální nasazení a už jen aplaudující obecenstvo s Davidem Kollerem 
vedle mě ☺ dalo hodně najevo, jak se Ledeckému nakonec vyplatilo 
vsadit do hlavní role člověka, který neměl s divadlem nikdy nic 
společného. 
Myslím, že na Broadwayi bude mít Hamlet úspěch a ostudu nám 
určitě neudělá…

A závěr?
Obě tato díla svou kulturou přímo srší. Obě jsou nádherná a stojí 
za to si je osobně přiblížit. Ovšem mým doporučením a vítězem 
je jednoznačně Hamlet. Je úžasné, že nás může muzikál repre-
zentovat až v daleké Koreji či na slavné Broadwayi. Takže jestli 
jsem vás alespoň trochu přesvědčila, máte poslední šanci. Po svém 
turné v USA se Hamlet ještě naposledy vrací do ČR. Bude to letos 
v březnu, na jediný měsíc v divadle Kalich.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy nebo připomínky, určitě ráda 
na cokoliv odpovím.
Těším se v dalším vydání.

-_- Bára
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AUTOŠKOLA Jiří Kulhan
Ul. Letců 679, 197 00 Praha 9 - Kbely

Výcvik pro skupiny A, B, 
kondiční jízdy, školení řidičů.

Tel.: 602 971 768

ELEKTRIKÁŘSKÉ A STAVEBNÍ PRÁCE
KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE BYTŮ, 

BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ
Elektroinstalační, zednické, obkladačské a instalatérské práce 

na klíč dle požadavků kuchyňských studií a zákazníků
Svoboda a Nejtek s.r.o.

283 931 344, 603 801 377, 604 203 243
www.svobodaanejtek.wz.cz

ÚKLID INTERIÉRŮ
RD, kanceláře, byty /vč.ošetření květin/
 Jan Ettler – správa a údržba nemovitostí 

a zahradnické služby - Vinoř
uklid.kvalitni@ seznam.cz

Vedení účetnictví, daňové evidence, daňové 
a účetní služby, zpracování daňových přiznání.

Tel.: 604 147 711, e-mail: ucet.nictvi@seznam.cz

STAVEBNÍ PROJEKTY NABÍZÍM 
pro rekonstrukce bytových jader, 

rekonstrukce a novostavby rodinných domů. 
Tel.: 723 858 248

Kácení a řez stromů, 
odborné ošetření stromů, rizikové 
kácení stromolezeckou technikou. 

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

Hledám samostatný pokoj k pronajmutí ve Kbelích.
Lucie Slavíčková 

(Slavíčkova.l@centrum.cz, tel. 731 180 918)

AFK group pořádá 
dne 25. 5. 2008 
fotbalové utkání 

mužstva herců, zpěváků 
AMFORA-výběr Kbely 

a spol. předzápas 
mistrovské utkání starší 

přípravka Kbely. 
Začátek utkání je plánován 

na 10.30. 
Slosovatelné vstupenky 
k prodeji od 1. 3. 2008 

v restauraci Delta 
a řeznictví Černý

JARNÍ PRÁZDNINY NA HORÁCH
17.2.–23.2.08 a 23.2.–29.2.08

Jazyková škola Perfect pořádá již tradičně pobyt 
v Krkonoších (Jánské Lázně ) pro děti ve věku 6 – 16 let 
s výukou lyžování/ snowboardu. Tento pobyt je určen 
i dětem, které nenavštěvují naši školu, ale chtějí si dobře 
zalyžovat nebo se lyžovat naučit či zdokonalit. Ubytování 
je ve dvou až čtyřlůžkových pokojích, stravování 3x denně, 
doprava naším busem, lyžování každý den (jeden den je 
nelyžařský) – vhodné pro naprosté začátečníky i velmi 
zdatné lyžaře a snowboardisty, bezkonkurenční lyžování 
v jednom z nejmodernějších středisek v ČR, sjezdovky se 
nacházejí 200 m od pensionu. Kromě lyžování možnost 
volby ze dvou programů - výuka angličtiny nebo zájmové 
kroužky (tanec, ruční práce, sebeobrana, …). Všechny 
aktivity vedou naši zkušení učitelé, kteří se táborů a škol 
v přírodě zúčastňují pravidelně. Více informací získáte 
na adrese: 
Jazyková škola PERFECT, Školská 26, Praha 1, 
tel. 296 236 102, www.jsperfect.cz
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Technika a historie
S novým rokem přichází mnoho změn, jak již naznačila Bára v Kul-
turně Kritickém Koutku (K3) pár stránek před tím, co čtete právě 
teď. Technika a historie jsou témata, která by měla zajímat většinu 
z nás, neboť jinak by nikdo nečetl tento článek, protože by nebyl 
papír, protože by nebyla tiskárna, která Kbeláka vytiskla, protože 
by nebyl počítač, na kterém právě teď tento článek píšu, zkrátka 
proto, že bychom se nevyvíjeli. Abychom pochopili budoucnost, 
musíme pochopit minulost, a právě proto vám rád představím 
termín VZDUCHOPLAVBA, ale očima člověka, který se narodil 
roku 1854. Ptáte-li se, proč právě vzduchoplavba, tak už jen proto, 
že máme ve Kbelích letiště, letecké muzeum a dle mého názoru má 
minimálně 50 % Kbeláků k letadlům kladný vztah. Proto si mys-
lím, že řada z vás přivítá malý pohled do minulosti, který se dnes 
zdá spíše úsměvný. Dostal se mi do ruky obsáhlý článek Gustava 
Viktora Fingera a je krásné, jak techniku a letectví lidé vnímali před 
více jak sto lety. Nejprve bych vám rád představil onoho osvíceného 
pána tak, jak o něm píše Ottův slovník naučný. 

Finger 
-Gustav Viktor, aéronaut čes. (*30. čna 1854 na Řepíně u Mělníka), 
studoval vyšší reálku v Praze a vojenskou školu dělostřeleckou 
a odbyv si vojenskou službu v uherském pluku jízdy v Sedmihrad-
sku, studoval techniku v Německu, načež pak vstoupil do praxe 
v továrnách pražských. Hlavní jeho snahou bylo popularisovati 
vědy technické. K tomu cíli pořádal přednášky ve »Spolku archit. 
a inženýrů«, v »Průmyslové Jednotě«, na české technice a v různých 
spolcích. Odborné články přinesly: »Techn. Obzor«, »Živa«, »Český 
Mechanik«, menší články i »Nár. Listy«, »Samostatnost«, »Nár. 
Politika« a j. R. 1895 vydal vlastním nákladem. Studii aéronautickou 
a téhož roku založil také časopis »Epochu«, který vydával 4 roky 
a redigoval 6 let. Byl spoluzakladatelem Čes. patentního spolku, 
který měl organisovati práci vynálezců v zemích čes. Především 
se věnoval ruchu aéronautickému a byl spoluzakladatelem »České 
aéron. společnosti« a zároveň jednatelem, později předsedou jejím. 
Stál ve spojení s četnými odborníky zahraničními a zrazoval Andréa 
od cesty k severní točně, předpovídaje nezdar výpravy. Sám jsa 
přívržencem létadel »dynamických«, uveřejnil v »Studii aéron.« 
a v »Epose« svůj vlastní projekt létadla »Cyklon«.
Tak, o autorovi už víte, tak se do toho pustíme
(pozn.: přepis je doslovný)

Vzduchoplavba

Motto:“ K výšinám spěl duch lidský od té chvíle, kdy první paprsek 
osvěty vnikl do chyše divocha.“

Když v rozníceném snažení po odhalení tajemství života člověk 
poprvé pohlédl k obloze, k prchajícím útvarům mračen a k lesknou-
cím se hvězdám, tu zajisté že duše jeho se zachvěla a hlavou kmitla 
myšlenka: Jaké že jest ono tajemství života? – Kde jest určení 
člověka a kam vede cíl jeho konání? Marné volání!...Otázka na 
rtech umírá a ozvěna její šíří se v prostoru, v nekonečnosti vesmíru, 
od hvězdy k hvězdě – a do hlubin tajemných dálav věčnosti. Ale 
odpovědi se nedostává. Divný pocit zmocňuje se pak lidské duše 
a touha její nese se k výšinám nebes. A nemůže-li se tělo odpoutati 
od hroudy země, tu alespoň duch lidský vznáší se v tajemný prostor 
všehomíra a oddává se tajemným snům.
V pravdě již samo určení člověka jako tvora inteligentního povzbuzuje 
jej vzpřímiti hlavu a pohlédnouti vzhůru k oněm končinám, které od 
kolébky až k hrobu zůstávají mu neproniknutelným tajemstvím.
Což divu tedy, že již od pravěku lidstva touží člověk po tom, vznést 
se na perutích ptáka a kochati se v čistém oceánu vzduchovém 
myšlenkou volnosti a nezkalené radosti života. A skutečně vysky-
tují se zprávy o tom již v nejstarších dobách bájí a dějin lidských. 
Činí-li se zde zmínka o prvních známkách lidského snažení, 
napodobiti ptáka a uvolniti pouta matky země, tu děje se to spíše 
z piety k dějinám a k doplnění obrazu celkového, nežli po stránce 
skutečné vymoženosti kulturní. Nejsouť první zprávy toho druhu 
vůbec, leč drobty bájesloví, legend anebo nezaručených tradic. 
Teprve znenáhla nabývají zprávy ony určitějších tvarů a nutno je 
tudíž rozlišovati a zmíniti se o nich. Jsouť to většinou primitivní 
napodobení letu ptačího, sestrojená rukou naivní, bez vědeckého 
podkladu v dnešním slova smyslu.
Skulptury starých Egypťanů ukazují postavy okřídlené čtyřmi 
perutěmi a mohlo by se souditi, že postavy ony souvisí snad i s dáv-
nými pokusy létacími, ač nejsou-li pouhým symbolem nějakého 
božství. Všeobecně známa jest báj o Daedalovi a synu Ikarovi. Po 
dokončené stavbě labyrintu na ostrově Kretě – tak praví nám báj 
– zadrženi byli vládcem Minosem. Touha po vlasti Sicilii učinila 
je vynalézavými. Urobili sobě perutě umělé a připevnili je pásky 
i voskem. Na cestě Ikar přiblížil se příliš k slunci a perutě se uvol-
nily, takže zahynul v moři Egejském.
Podobné dětinsky naivní bájky se opakují. Tak prý zhotovili 
kouzelníci okřídlený trůn, do kterého měl usednouti perský král 
Xyaxares. Čtvero ochočených orlů přivázáno bylo k trůnu a král 
na tyči držel před nimi na hrotu upevněný kus masa, aby orlové 
lačni pokrmu, donuceni byli vznést se i s trůnem do vzduchu. (viz 

Jednoplošník Inž. Kašpara, vlastní konstrukce. První náš aviatik sestro-
jil aeroplán, jehož výkonnost nezadá v ničem strojům francouzským.

Trůn perského krále Xyaxara, unáše-
ný orly. Obrázek vybájeného pokusu 
vzduchoplaveckého.

obrázek)
V prvém století po Kristu 
žil dle pověsti kejklíř Šimon 
Magus, který před císařem 
Neronem vznesl se do vzdu-
chu, avšak pádem se zabil. 
V století dvanáctém jakýsi 
Saracén spouštěl prý se v ja-
kémsi padáku s věže caři-
hradské a pádem se bezmála 
usmrtil.
V třináctém století byl to 
Roger Bacon, který pře-
mýšlel o problému létání. 
V století patnáctém Giovani 
Battista Dante sestrojil umě-
lá křídla a letěl přes jezero 
Traziménské. V Perugii pak 
spustil se s věže chrámu a zlá-
mal nohu.
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MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a.s.

Termíny přistavení :
- dne 12. 2. od   9,00 do 11,30 hod.
- dne 11. 3. od 12,30 do 15,00 hod.
- dne   8. 4. od   9,00 do 11,30 hod.
- dne   6. 5. od 12,30 do 15,00 hod.
- dne   3. 6. od   9,00 do 11,30 hod.
Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu 
VW Transporter označeném logem Pražské plynárenské, a. s., 
zaparkovaném ve dvoře úřadu MČ Praha – Kbely, Semilská 
43/1.
Pražská plynárenská, a. s., ve spolupráci s dceřinnou společností  
Prometheus, energetické služby, s. r. o., a městským úřadem v Praze 
– Kbelích nabízí odběratelům zemního plynu novou službu - tzv. 
„mobilní obchodní kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávající 
i potenciální zákazníci Pražské plynárenské, a. s., mohou vyřídit 
záležitosti související s odběrem zemního plynu  bez návštěvy 
kontaktních míst v Praze 2  a  4.
Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
- zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu;
- změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, 

jména atd.); 
- převzetí reklamace;
- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru;
- informace k otázkám souvisejícím s dodávkami zemního ply-

nu;
- tiskopisy a informační brožury.
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých 
obcí a částí Prahy.
Bližší informace na tel. číslech  267 175 174 a 267 175 202.

Zastaví náklaďák na červenou, ke dvířkům doběhne blon-
dýna a zaťuká na okénko.

Řidič ho stáhne a blondýna na něj: „Jmenuju se Marie, jedu 
za váma a ztrácíte náklad.“
Řidič zakroutí hlavou, padne zelená.
Na příští křižovatce se scéna opakuje.
Na třetí červené to řidič už nevydrží, vyskočí z náklaďáku, 
zaťuká na okénko auta blondýnky a když ho blondýna stáh-
ne, tak řekne: „Já jsem nějakej Karel, je zima, jsme v Liber-
ci a já sypu sůl na silnici.“

Vtipy - smějte se s Kbelákem

Technika a historie 

ŽELEZÁRSTVÍ, DOMÁCÍ POTŘEBY
Emílie Havelková

Žacléřská 479/14, Praha 9 – Kbely
Tel.: 724 639 561

 Po – Pá : 08,00 - 12,00 13,00 - 18,00
 So 08,00 - 11,00

Blondýnka jede autem a zastihne ji sněhová bouře.
Nezpanikaří, neboť si vzpomene, co ji radil otec: 

„Kdykoliv tě zastihne sněhová bouře, počkej, až pojede ko-
lem pluh, a pak jeď za ním“.
Zanedlouho se opravdu objeví pluh a blondýnka ho podle 
rady následuje.
Jede za ním 3/4 hodiny, až pluhař vystoupí a ptá se jí, co 
dělá.
Ona mu vysvětlí, že otec ji poradil, že při sněhové bouři je 
nejlepší jet za sněhovým pluhem.
Pluhař říká: „No, s parkovištěm před Hypernovou jsem 
už hotový, tak jestli chcete, můžete jet za mnou ke 
Kauflandu“.

Kameňák ... pro managery!!!
Vystupuje manažer ze svého nového Porsche a bác! 

Projiždějící kamion mu urazí dveře.
Kamioňák zastaví a vyleze a manažer začne řvát:
„Kam čumíš, debile?! Urazil‘s mi dveře od poršáka!!!“
Tirák se zarazí:
„Vy, manažeři, jste strašně materialisticky založený.
Nadáváte, že jsem vám urazil dveře, ale vůbec vás neštve, 
že jste přitom přišel taky o ruku!“
Manažer: „Kurňa, Rolexky!“

Zajímavé jsou rozhodně konstrukce geniálního Itala, slavného ma-
líře Leoparda da Vinci ze století šestnáctého. Zachovalo se asi 100 
náčrtků, znázorňujících létání. Ve spise svém „De excellentia ho-
minis“ 1514 podává projekt umělého létadla. (O. F. Vaněk, „Plavba 
vzduchem“. Jos. Vilímek, Praha 1888, s udáním pramenů.)
Dle týchž pramenů zabýval se v století šestnáctém hodinář Boloni 
v Troyes (Chapigne) podobnými pokusy, ačkoliv bez výsledků.
Celá řada projektů i pokusů více méně naivních anebo dobro-
družných uváděna jest ještě v různých zprávách. Tak roku 1577 
Hollanďan van Helmont přednášel o umělém letu; taktéž profesor 
Fleyders v Tubinkách r. 1627. Biskup John Wilkins kolem r. 1630 
vydal spisy o umělém létání.
Roku 1638 vyskytuje se výstřední myšlenka Godwinova, použíti 
pro let síly živých, velkých ptáků.
Ve svém spisu „A Century of Inventions“ 1633 tvrdí marquis 
Worcester, že sestrojil létadlo, jehož při krátkém letu s výsledkem 
použil malý hoch.

Známější jsou zajisté létací pokusy, které konal dle popisu „ 
Journal des Savants“ z r. 1678 zámečník Besnier v Sablé. Roku 
1742 marquis de Bocqueville připevnil si k rukám i nohám elip-
tická křídla a snesl se s terasy. Upadl však na vor plující řekou 
a zlámal nohu. Konečně nelze pomlčeti o známém šarlatánu 
P. Blanchardovi. Pokusy ony ovšem nevedly taktéž k cíli, právě tak 
málo, jako produkce vídeňského hodináře J. Degena, který nadto 
utržil od zklamaného publika příležitostný výprask.
Tím končíme řadu pokusů, jichž praktický výsledek byl však vesměs 
negativní. Scházelo oné dlouhé periodě časové nezbytného základu 
vědeckého a sice jak teorie tak i praktické mechaniky. Ovoce ne-
sčetných projektů a pokusů přirozeně musilo býti ponecháno době 
pozdější, které nescházelo pomůcek moderní techniky. Pokusy starší 
doby, pokud se létadla týkají, vzaly za své objevem novým, který spa-
dá na konec století osmnáctého. Sestrojením prvního balonu nastává 
obrat a od té doby počítati lze novou epochu vzduchoplavby.

Pokračování příště
-SezNet-
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Tis červený
Vědecká klasifikace
Říše: rostliny (Plantae)
Podříše: cévnaté rostliny (Tracheobionta)
Oddělení: nahosemenné (Pinophyta)
Třída: jehličnany (Pinopsida)
Řád: borovicotvaré (Pinales)
Čeleď: tisovité (Taxaceae)
Rod: tis (Taxus)

Binomické jméno
Taxus baccata
L., 1753
Tis červený (Taxus baccata) je velmi pomalu rostoucí stínomilná 
dvoudomá stálezelená jehličnatá dřevina z čeledi tisovitých. Jde 
o třetihorní relikt patřící do skupiny silně ohrožených druhů a patří 
mezi zákonem zvláště chráněné druhy. Má nádherné husté dřevo, 
nejtěžší z našich domácích dřevin, s širokým červenohnědým 
jádrem a úzkou světlejší bělí. Celá rostlina s výjimkou dužnatého 
nepravého míšku (epimatium), který se semenem požírají ptáci, 
je prudce jedovatá.

Tis je keřovitého nebo stromovitého vzrůstu, může dorůst výšky až 
20 metrů a šířky 15 m. Vyhovuje mu vlhčí stín až polostín s hlubší 
živnou půdou. Celá rostlina je až na sladce chutnající červený duž-
natý obal okolo semene (nepravý míšek, dozrávající v září až v říj-
nu) prudce jedovatá. Hlavním jedem je velice 
účinná směs alkaloidů, souhrnně nazývaná 
taxin. Roste velmi pomalu – letokruhy jsou na-
hloučené a i velmi staré stromy si zachovávají 
neobvyklou štíhlost. Jde o velice dlouhověký 
strom, jsou známy exempláře staré přes tisíc 
let. Kůra je zpočátku červenohnědá a hladká, 
posléze se mění na červenohnědošedočernou 
a odlupuje se v plátech. Z našich jehličnanů 
má nejtmavší zabarvení. Asi 2 mm široké a 20 
– 30 mm dlouhé špičaté a měkké jehlice mají 
leskle tmavozelenou svrchní stranu, spodní 
strana je světlejší a matná. Jsou dvouřadé, na 
stromě vytrvávají 5 – 8 let, postrádají prys-
kyřičné kanálky.

Rozšíření a ekologie
Vyskytuje se v suťových lesích v Evropě od 
Středomoří až po jižní Švédsko a Norsko, od 
Velké Británie až po Litvu, Lotyšsko a Eston-
sko, dále v Malé Asii a v Zakavkazí.
V České republice je původním druhem. Dříve 
býval relativně hojný ve spodním patru listna-
tých a smíšených lesů, na sutích a skalnatých svazích v nadmořské 
výšce 400 – 1000 m, např. na Šumavě. Je považován za silně ohro-
žený druh a je přísně chráněn. Jedna z dosud dochovaných lokalit 
u nás je v okolí Křivoklátu a za pozornost stojí i jeho hojný výskyt 
na Slovensku v okolí Velké Fatry.
Jedna z nejbohatších lokalit na výskyt tisu červeného v Česku 
je přírodní rezervace V Horách u vsi Terešovská Huť (dnes již 
sloučená s Terešovem). Podle agentury ochrany přírody se zde 
nachází až 3400 jedinců a majitelé lesa chrání toto území již od 
první poloviny 19. století.

Otravy
Zralý nepravý míšek, který je sladký a červený, není jedovatý. 
Jedovaté semeno se doporučuje vyplivnout, ale ani při jeho pozření 

by se nemělo nic stát, pokud je člověk nerozkou-
še. Jed se vstřebává a působí velice rychle (vý-
plach žaludku tedy zpravidla nijak nepomůže); 
zpomaluje srdeční činnost do té míry, až způsobí 
jeho zástavu. Smrt může nastat v řádu desítek 
minut po požití rostliny.
Zaznamenány jsou smrtelné otravy po čaji 
z jehličí tisu nebo po žvýkání jeho větviček či 
jehličí. Jed rostliny může být nebezpečný i pro 
nezkušená či zdomácnělá zvířata (kůň, skot), 
která někdy umírají ještě dřív, než stihnou své 

hodování dokončit.

Dřevo
Protože velmi pomalu roste, má velmi husté dřevo, nejtěžší z našich 
domácích dřevin. Má krásný vzhled, široké červenohnědé jádro 
a úzkou světlejší běl. Dříve se používalo na výrobu vzácného 
nábytku a vyřezávaných šperků.

Lov a boj
V dávné minulosti byl vzhledem k velice pružnému dřevu použí-
ván především na výrobu luků a z tohoto důvodu byl také téměř 
vyhuben. Kromě toho se jedovatý extrakt používal k otrávení hrotů 
šípů, případně bodných zbraní.

Lékařství
Derivát paclitaxel vyráběný polosynteticky 
z baccatinu III se užívá jako cytostatikum 
u rakoviny vaječníků a plic.

Zahradnictví
Ačkoliv byl dříve hojnou dřevinou našich 
smíšených lesů, v současné době se téměř vý-
lučně použivá jako okrasná dřevina v sadech 
a zahradách v celé řadě různých kultivarů. 
Významem jej však v sadovnické tvorbě 
předčil jeho kříženec Taxus x media s ja-
ponským tisem Taxus cuspidata. Kříženec 
T. media vykazuje ve svých kultivarech 
značnou variabilitu a je oblíben zejména 
ve všech moderních městských výsadbách. 
U tisu červeného si pro sadovnickou tvorbu 
udržely význam především jeho mohutnější 
formy (a i některé speciální - variegované 
a barevné), které jsou použitelné do vol-
nějších a historických parkových výsadeb. 
Původní botanický druh tisu se vyskytuje 
nejčastěji právě v historických zámeckých 

zahradách. Mnoho krásných, věkovitých exemplářů roste například 
v Lednickém parku a i v celém Lednicko-valtickém areálu.

Charakter růstu
Typ růstu tisu je významně ovlivněn způsobem, kterým byl namno-
žen. Jsou-li tisy (botanická forma) pěstovány ze semene, vyrostou 
z nich relativně velké, vzpřímeně rostoucí stromy. Jsou-li roz-
množovány vegetativně - řízkováním, dceřiná rostlina si poměrně 
dlouhou dobu uchovává typ růstu, který měla původní větvička, 
ze které byl odebírán řízek. Záleží na pozici v koruně mateřské 
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rostliny, kde byl řízek odebrán. Tedy, byl-li odebrán z bočních, do 
strany rostoucích větviček, výsledná rostlina bude postrádat ter-
minál a bude mít spíše křovitý růst s vodorovnými anebo šikmými 
větvemi. Byl-li řízek odebrán z terminálních - vzhůru rostoucích 
výhonů, výsledný habitus bude podobný jako u semenáčů, jen se 
slabším vzrůstem. Všeobecně ale platí (i u ostatních vegetativně 
množených rostlin), že po určité době bude mít namnožená rostlina 
stejný habitus, jako rostlina mateřská.
Protože velice dobře regeneruje i na starém dřevě (hluboký zmla-
zovací řez), velmi dobře se hodí na stříhané živé ploty pěstované 
v zástinu.
U okrasných forem je množení stonkovými řízky jediným možným 
způsobem množení, kterým je možné uchovat vlastnosti mateřské 
rostliny.

Pověsti
Tis je opředený pověstmi. Odedávna je považován za dřevinu 
regenerace. Když hlavní kmen zestárne, obraší zakrátko mladými 
zelenými výhonky. Proto byl vždy vysazovaný na hřbitovech 
a tradovalo se, že kořeny těchto hřbitovních tisů sahají až k ústům 
nebožtíků a napájejí je životem.
Irská pověst Noise a Deire zase vypráví o nenaplněné lásce milen-
ců, kterým rodiny nepřály manželské štěstí a raději je zabily, než 
by něco takového připustily. Aby se milenci nemohli setkat ani 
v posmrtném životě, probodli jejich těla nepřející příbuzní tisovými 
kůly. Jejich láska však překonala všechno. Kůly obrašily mladými 
větvičkami, vyrostly z nich krásné a vysoké stromy a ve větvích se 
pevně propletly. Tak skončili Noise a Deire ve věčném objetí.

Blanka Pokorná, OŽPD

Mezinárodní den průvodců
V rámci mezinárodního dne průvodců cestovního ruchu pořá-
dají pražští průvodci pro širokou veřejnost v sobotu 23. února 
prohlídky Hradčan a Malé Strany. Sraz účastníků je v 13:45 
hodin před Martinickým palácem na Hradčanském náměstí. Bližší 
informace a trasy prohlídek naleznete na webových stránkách 
pořadatele – www.asociacepruvodcu.cz. 

Tato propagační akce seznamující veřejnost s prací turistických 
průvodců se koná každoročně po celém světě. Průvodci nabízí 
pražským školám celý následující týden bezplatné prohlídky 
města s výkladem v češtině nebo cizím jazyce. Prohlídku pro 
školy je nutné předem objednat emailem na adrese: asociace-
pruvodcu@seznam.cz. 
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Obchod ušlechtilými víny z �ech a Moravy 
Dodávky vín pro soukromé a firemní akce 

Dopl�kový sortiment, dárky, dárkové balení 
16 druh� sudových vín 

…aneb, jak pomoci novoročnímu předsevzetí 
a motivovat Pražany k pravidelnému pohybu.

Zapojte se sportovní soutěže, ve které pouze zasíláte měsíčně po-
čet svých zdolaných km ve vašich oblíbených sportech. Průběžné 
výsledky a porovnání výkonů s ostatními pak jistě ovlivní vás, 
ale i ostatní soutěžící, k ještě lepším výkonům. A to je hlavní účel 
soutěže, ve které se sice jednotlivci neznají a nevidí, a přesto 
spolu na dálku vedou urputný boj. Soutěž je založena na naprosté 
dobrovolnosti a věrohodnosti zasílaných výkonů. Není zde žádné 
cílové odměny, kromě vaší spokojenosti, že jste se pravidelně 
věnovali pohybu. Na konci roku obdržíte diplom s umístěním. 
Účast je zcela ZDARMA. Zahajuje se  již 7. ročník!

Soutěží se v těchto sportech:
Běh - Jízda na kole nebo rotopedu - Běh na lyžích

Bruslení - Dálkové pochody - Plavání 
a také Všestrannost. 

Přihlásit se můžete kdykoliv i v průběhu roku a další podrob-
nější informace získáte na adrese: s.bilek@volny.cz nebo SMS 
na tel. 774 861 954 - ing. Stanislav Bílek.

Originální soutěž - pro rekreační sportovce
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Miss Kompost Praha 2008
Již potřetí vyhlašuje občanské sdružení Ekodomov soutěž Miss Kompost. Letošní ročník 
byl podpořen Magistrátem hl. města Prahy, a proto je určen výhradně jeho obyvatelům. 
Pokud o této soutěži slyšíte poprvé, nenechte se mýlit, nejde o soutěž ženské krásy 
(však také loňská Miss zvítězila s mírami 200x150x120 cm, což by musela být pěkná 
„šťabajzna“). Soutěžícími jsou zde opravdu komposty. Pokud tedy nějaký pěkný 
vlastníte (může být i na chatě), vyfotografujte ho, zjistěte jeho míry, popište jídelníček 
(co všechno do kompostu dáváte) a připojte nějakou zajímavou nebo humornou příhodu 
spojenou s kompostováním. To vše zašlete na soutez@ekodomov.cz nebo na adresu 
Ekodomov, o. s., V Podbabě 29b, 160 00, Praha 6. Uzávěrka přihlášek je 14. 3. 2008. 
Slavnostní vyhlášení proběhne na holešovickém Výstavišti v rámci veletrhu Biostyl dne 
29. 3. 2008. Program, který bude obohacen módní přehlídkou s názvem „Nulový odpad 
08“, moderuje Jaroslav Dušek. První tři výherci obdrží zajímavé ceny.

Adresa:

Otev
ený dopis 
ob�an�m Kbel 

Váš dopis  zna�ky/ze  dne               Naše zna�ka                   Vy
izuje         V Praze Kbel ích  
      16.  1.  2008    

V�c: Žádost ob�an�m k otázce zimní údržby 

     Vážení spoluob�ané, Kbeláci,  majitelé dom�,

     j iž p�ed n�kolika lety jsem se na vás obrátil  s prosbou, která zaznamenala 
vaši podporu, a proto se s ní na vás obracím i nyní.  

�ada nových komunikací nese ozna�ení „obytné zóny“, u kterých byly 
chodníky p�iléhající k vašim zahradám a pozemk�m nahrazeny zelenými pasy. 
Tím zanikly chodníky jako takové a k pohybu p�ších slouží komunikace, kde má 
chodec v t�chto zónách p�ednost  p�ed automobilem.  
     Prosím vás tedy, abyste v zimním období pojali  jako chodník �ást vozovky 
široké cca 1 až 1,5 m p�iléhající k zelenému pasu p�ed vaším pozemkem, a po 
sn�žení z ní odstranili  sníh jako d�íve z chodník�. Umožníte si  tak snadný 
pr�chod vaší lokalitou v období sn�hové nadílky. Tyto komunikace jsou vedeny 
jako bezúdržbové  (v souladu s Vyhláškou hl.  m. Prahy �. 45/1997 v platném 
zn�ní) a bohužel ani my nemáme prost�edky na jejich zimní údržbu. 
     Prosím i ty, u kterých byl chodník zachován, aby i  p�es sou�asné dohady 
v parlamentu - komu co náleží -  dodržovali  starý dobrý zvyk a odstra�ovali sníh 
�i zmrazky, tak aby se vám lépe v tomto období chodilo.  
     Pom�žete tím m�stské �ásti  i  sob�.

     D�kuji za spolupráci a vaši vst�ícnost,  váš starosta 
      

            Pavel Ž�árský

M  S T S K Á � Á S T    P R A H A  19 
Ú�ad m�stské �ásti  -  kancelá� starosty

Semilská 43/1, Praha 9 – Kbely, PS� 197 04 
Tel./fax 284080826,  284080815 

e-mail : ivana.sestakova@kbely.mepnet.cz
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