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Informace z ODIMH

Vraky na komunikacích v naší městské části.
V průběhu měsíce října proběhla kontrola místních komunikací se 
zaměřením na vraky odstavené na parkovištích a místních komu-
nikacích. Kontrolu provedli pracovníci odboru dopravy a strážníci 
Městské policie. Bylo zjištěno šest vraků. Na tato vozidla byla 
umístěna výzva na odstranění a výzva byla dána také na úřední 
desku, neboť nebylo možné zjistit majitele. Během měsíce bylo 
pět vraků z komunikací odstraněno. Pouze jeden vrak, a to vozidlo 
Citroen XM modré barvy, který byl nalezen v ulici Předměřická 
před čp. 209, byl pouze přemístěn o 50m dále v ulici Předměřická 
před čp. 50, kde v současné době brání řádnému průjezdu vozi-
dlům Pražských služeb. Vozidlo má rozbité boční okno a slouží 
mnohým jako odpadkový koš. Věříme, že majitel na opakovanou 
výzvu vozidlo odstraní z pozemní komunikace a nebude muset 
být odtaženo na odstavné parkoviště, kde je jeho uložení a odtah 
zpoplatněno.

Komu vadilo vánoční osvětlení?
5. 12. 2005 bylo rozsvíceno vánoční osvětlení ve Kbelích. Nově 
byl osvětlen světelným řetězem také strom před Večerkou na 
Mladoboleslavské u přejezdu ČD. Bohužel vydržel svítit pouze 

do pátku 9. 12. 2005. Neznámí vandalové světelný řetěz přetrhali 
a části kabelů poházeli po sousedních stromech. Díky pracovníkům 
servisní firmy Eltodo Citelum, kteří kabely posbírali, opravili 
a světelný řetěz znovu instalovali, bylo osvětlení opět v provozu. 
Vánoční osvětlení jsme měli v naší městské části již páté vánoce 
a toto byl první případ poškození. Bohužel opravu musela zaplatit 
městská část a neznámý vandal (vandalové) se asi vyhne postihu. 
Věříme, že ten kdo provedl tento „hrdinský čin“ je na sebe dosta-
tečně hrdý.

Jak si nejlépe uklidit vlastní zahrádku.
S podzimním a zimním úklidem se opět objevuje otázka kam 
s ním? Myslím listí ze zahrádky. Někteří toto kompostují, jiní po-
čkají na přistavení kontejnerů na bioodpad. Ale jsou i tací, kterým 
tyto dvě alternativy úklidu listí z vlastní zahrádky nevyhovuje. 
Vymyslí tak „chytrý“ nápad jak se listí zbavit: Vždyť prostor mezi 
kolejemi a komunikací Trabantskou je ten ideální!! A tak mnozí 
občané převážně z oblasti „za dráhou“ toto místo plně využívají. Je 
to docela „hezký“ pohled na soukromé pole, které se plní odpady 
ze soukromých zahrádek. A vlastníkovi takového pole hrozí pokuta 
za založení černé skládky.
Jistě by bylo užitečné, aby „Sdružení občanů Kbel a okolních obcí 
pro zlepšování životního prostředí“, působilo preventivně na obča-
ny i v oblasti zakládání černých skládek ve vlastním regionu.

Vladimír Bílek
vedoucí ODIMH

Zprávy z Rady MČ Praha 19
• Zahájené či realizované stavby do konce roku 2005 :  Husův 

park – chodník podél parku a rozšíření osvětlení je dokonče-
no.

 Chodník ke hřbitovu a parkoviště – dlažba včetně přípravy na 
montáž osvětlení dokončena, parkoviště hotovo, v příštím roce 
proběhne dokončení zastávky autobusů a osvětlení, odstraněn 
starý dřevěný přechod přes koleje a nahrazen novým.

• V ulici Katusické byla dokončena rekonstrukce chodníků 
v prostoru před obchody. Spolupracujeme s Výzkumným ústa-
vem dendrologickým na postupu dalšího řešení zeleně v této 
ulici.

• Ministerstvo vnitra předalo MČ další upravenou verzi poža-
davků na zpracování prostoru pro snímání tzv. biometrických 
prvků pro výrobu cestovních dokladů a změnil tak původní 
potvrzenou dispozici, na základě které byly upraveny pro-
story občansko správního odboru. A tak tento ministerský 
Kocourkov budeme opět řešit a přemýšlet, jak prostory radnice 
nafouknout – kdy to skončí ?
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• Provedená analýza kalů kbelského rybníka naštěstí nepotvrdila 
zásadní kontaminace sedimentů, a tak připravovaná oprava 
hrází a rekultivace rybníka bude moci probíhat v běžném 
režimu a rada zadala vypracování projektové dokumentace.

• Ještě před vánoci bylo přistoupeno k řešení havárie kanalizač-
ní přípojky před hasičskou zbrojnicí. Revize videokamerou 
potvrdila několikačetné zborcení a tak bylo přistoupeno k oka-
mžité výměně potrubí v délce 34 m a opravě revizní šachty.

• V Domě s pečovatelskou službou v Mladoboleslavské ulici 
byly rozběhnuty  aktivizační programy pro seniory – program 
přinášíme v tomto čísle v rubrice Informace odborů.

• Byla zřízena školská rada při ZŠ Albrechtická, zřizovací listinu 
rada předložila ke schválení zastupitelstvu.

• Rada schválila úpravu resp. rozšíření smlouvy s firmou Prinsitt 
s.r.o. o úklidu a péči veřejných ploch a komunikací na území 
Kbel.

• V rámci projednávání rozpočtu na rok 2006 rada schválila pří-
spěvek Farní charitě Neratovice na  zajišťování pečovatelské 
služby v našem regionu.

Zprávy ze Zastupitelstva MČ Praha 19
• Jednání zastupitelstva proběhlo 21. 12. 2005 a jeho hlavním 

bodem bylo schválení návrhu rozpočtu MČ na rok 2006.
• Bylo to historicky po dlouhé době, kdy městská část s ohledem 

na potřebu průběžného financování investičních akcí, jako je 
zejména přístavba základní školy  či nutného nákupu progra-
mového vybavení, potřebného k naplnění ustanovení nového 
správního řádu přistoupila na promptní projednávání návrhu 
rozpočtu jak s vedoucími odborů, vedením radnice, finančního 
výboru a radou městské části tak, aby mohl být předložen ještě 
do konce roku a vyhnout se tak rozpočtovému provizoriu, 
které svými pravidly v prvním čtvrtletí velmi svazuje možnost 
čerpání výdajů. 

• Zastupitelstvo po projednání,  hlasy všech přítomných rozpo-
čet o objemu výdajů 71 107 tis. Kč, schválilo.

• Je ještě dobré poznamenat, že rozpočtový výhled na roky 2006 
až 2008 tradičně nepředpokládá žádné potřeby úvěrů nebo 
jiných cizích zdrojů, které by vytvářely zadluženost či hospo-
daření se schodkem.

• Dalšími body programu bylo mimo jiné schválení záměru 
prodeje 3 nově vybudovaných garáží v ulici Hůlkova, a to 
formou soutěže.

• Zastupitelstvo taktéž po projednání schválilo 5 nových příse-
dících u Obvodního soudu pro Prahu 9.

Ivana Šestáková
vedoucí odboru kanceláře starosty

Důležité upozornění pro držitele psů
V roce 2005 měli chovatelé psů na území hl. m. Prahy, dle vyhl. 
18/2004 Sb. hl. m. Prahy, splnit tyto povinnosti:
1) dát psa trvale označit mikročipem nebo tetováním
2) zaregistrovat se do nově vzniklé evidence na MHMP, 

Vyšehradská 2077/57, Praha 2
3) Ti, kteří měli čipovaného nebo tetovaného psa z předchozích 

let se měli do této evidence také nově přihlásit.
Všechny ostatní registry byly a jsou pro chovatele psů dobro-
volné, tzn. nepovinné. 

Hlavní město Praha se obrátilo na jednotlivé městské části s žá-
dostí o spolupráci, týkající se trvalého označení psů čipováním 
nebo tetováním a následné registrace do nově vzniklé evidence 

chovatelů na magistrátu hl. m. Prahy. Obecně zá-
vaznou vyhláškou č. 18/2004 Sb. hl. m. Prahy, 

kterou se změnila obecně závazná vyhláška 
č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku 
ze psů, byla každému chovateli psa chovaného 
na území hl. m. Prahy uložena povinnost nechat 
psa, který je starší než 6 měsíců, trvale označit 
mikročipem nebo tetováním a přihlásit se do 
nové evidence chovatelů psů vedené MHMP. 
Lhůta ke splnění uvedených povinností chova-

tele psa byla do 31.12.2005. Z dosavadních údajů zaznamenaných 
v evidenci chovatelů psů, vedené odborem občanskosprávních 
agend MHMP vyplývá, že na území hl. m. Prahy splnilo nové 
povinnosti chovatele psa podstatně méně chovatelů, než kolik je 
evidováno poplatníků místního poplatku ze psů u správců poplatku 
na jednotlivých městských částech. Snahou Hlavního města Prahy 
je zajistit kompletní evidenci chovatelů psů na území hl. města 
a upozornit tyto chovatele na povinnosti stanovené výše uvede-
nou vyhláškou. Z tohoto důvodu chceme ještě jednou upozornit 
chovatele psů, kteří dali označit psa tetováním nebo čipováním 
v minulých letech, nebo nabyli psa již takto označeného, že dle 
čl. II., odst. 1., vyhl. 18/2004 Sb. hl. m. Prahy, měli povinnost se 
do 31.3.2005 přihlásit do nové evidence, a to i v  případech, že se 
již v minulosti na MHMP registrovali (Jednalo se o jinou evidenci 
a data si nepředali.).
Zdůrazňujeme, že jediná povinná registrace, vyplývající z výše 
uvedené vyhlášky je od 1.1.2005:
Evidence chovatelů psů, Magistrát hl. m. Prahy odbor občan-
skosprávních agend, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2
Telefonní čísla na toto pracoviště jsou: 236 004 637-8, 
236 004 640-2.
Registrační karty, kterými se přihlášení do evidence provádí, jsou 
k dispozici na ÚMČ Praha 19, a to na informacích ve vstupní hale, 
v pokladně úřadu v přízemí a u správce poplatku ve druhém patře, 
č. dveří 211.
Jménem Hlavního města Prahy žádáme ty chovatele psů, kteří 
ještě nejsou v nové evidenci zaregistrováni, aby tak co nejrychleji 
učinili, a tak se vyhnuli případným nepříjemnostem a sankcím, 
plynoucím z nesplnění těchto povinností. 

Eva Krupičková
správce daní a poplatků 

ekonomický odbor

Informace právníka ÚMČ Praha 19

Otázka sousedských práv
Vzhledem k občasným konfliktům mezi sousedy je možná dobré 
ujasnit si, jak je to s platnou právní úprava pro takové situace. 
Existuje několik právních nástrojů, jimiž lze věc, v rámci legálního 
rámce, vyřešit. Vlastnictví je upraveno v Listině základních práv 
a svobod, kde se praví v čl. 11 odst. 3, že „vlastnictví zavazuje 
a že nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se 
zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozo-
vat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou 
zákonem“. Podle ustanovení § 127 odst. 1 zákon č. 40/1964 Sb. 
občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ) je zákonnou po-
vinností vlastníka věci zdržet se všeho, čím by nad míru přiměřenou 
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poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon 
jeho práv. Nesmí zejména ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek 
úpravami pozemku nebo úpravami stavby bez toho, že by učinil 
dostatečné opatření na upevnění stavby nebo pozemku, nesmí nad 
míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, 
popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými od-
pady, světlem, stíněním a vibracemi, nesmí nechat chovaná zvířata 
vnikat na sousedící pozemek a nešetrně, popřípadě v nevhodné 
roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstra-
ňovat vět  ve stromu přesahující na jeho pozemek aj. Tato úprava je 

plně v  zájmu 
všech vlastní-
ků. Aby vlast-
ník věci mohl 
vykonávat svá 
práva, musí 
trpět určitá 
omezení ve 
prospěch vý-
konu stejných 
práv vlastní-
ka - souseda. 
Povinnost má 
nejen vlast-

ník, ale i osoba, která má k věci jiné právo, např. nájemní. V převážné 
míře se však v praxi toto omezení bude týkat osoby, která má právo 
k věci nemovité (např. pozemku nebo stavby). Tím, v jehož pro-
spěch se omezení stanoví, není jen bezprostřední soused, ale i každý 
(i vzdálenější) soused, pokud může být na svých právech dotčen. 

Platná právní úprava poskytuje dotčenému sousedovi 
v podstatě dvě možnosti právní ochrany:
1. podle ustanovení § 5 občanského zákoníku, 
• kdy se lze v případě nastalého zřejmého zásahu do pokojného 

stavu, domáhat ochrany u občanskosprávního odboru Úřadu 
Městské části Praha 19, ten může předběžně zásah zakázat, 
nebo uložit, aby byl obnoven předešlý stav, 

• v řízení se nezabývá otázkou, zda zásah do pokojného stavu 
byl právní či protiprávní, zjišťuje pouze, zda byly splněny dvě 
podmínky požadované občanským zákoníkem pro rozhodnutí,

• jedná se o zřejmé porušení pokojného (posledního) stavu a dále 
o existenci pokojného stavu (poslední pokojný stav před zása-
hem), nejedná se o meritorní, definitivní rozhodnutí, má pouze 
předběžný charakter a každý z účastníků řízení se může současně 
nebo i následně domáhat ochrany u příslušného soudu. 

2.   žalobou zdržovací u příslušného Obvodní ho soudu pro Prahu 9
• jedině soud je totiž oprávněn prohlásit meritorně právní stav, 

případně jej změnit, a to aniž by byl vázán předchozím rozhod-
nutím správního orgánu, soudní ochrana na návrh oprávněného 
spočívá v tom, že soud uzná žalovaného povinným, zdržet se 
ve výroku rozsudku přesně specifikovaného jednání,

• formulaci žaloby je třeba věnovat pozornost tak, aby byl výrok 
rozsudku vykonatelný (tedy aby šla v něm obsažená povinnost 
případně vynutit). Kupř.: žalovaný je povinen zdržet se vypouš-
tění tekutých odpadů z pozemku parc.č..., katastrální území 
Kbely, zapsaném na LV č. .. na pozemek žalobce. 

JUDr. Josef Nykles
právník ÚMČ Praha 19

Varování právníka ÚMČ Praha 19

Varování před zloději na parkovištích před hypermarkety
V poslední době řádí na parkovištích před hypermarkety po celé 
Praze skupiny zlodějů podle stejného scénáře. Zloději si vás vy-
hlédnou již ve chvíli, kdy přijedete na parkoviště. Jejich obětí se 
stávají řidiči, kteří jsou ve voze sami, především ženy, které mají 
kabelku, nebo muži s aktovkami. (U nich je totiž velmi pravděpo-
dobné, že při návratu k vozidlu kabelku či tašku na chvíli odloží při 
ukládání nákupu.)  Vypustí (proříznou) pravou zadní pneumatiku 
vašeho vozu. Po prvních metrech jízdy je vám jasné, že není něco 
v pořádku, zastavíte a jdete se podívat, co se děje. Když jste nejdál 
od předních dveří řidiče - tedy u poškozené pravé zadní pneumatiky, 
do vozu bleskurychle někdo sáhne pro kabelku/aktovku, kterou jste 
položili na sedadlo spolujezdce. Zloděj neutíká, jen rychle odchází 
a po pár metrech nasedá do pomalu jedoucího auta. To z parkoviště 
rychle mizí. Navzdory tomu, že je kolem plno lidí, nikdo si ničeho 
nevšimne, zloději jsou skuteční profesionálové - vše se odehraje 
během necelé minuty! Pokud při vystupování z vozu necháte běžet 
motor, může se prý stát, že vám zloději ukradnou i celé auto. 

JUDr. Josef Nykles
právník ÚMČ Praha 19

Městská část Praha 19 se bude ve i druhém 
pololetí školního roku 2005/2006 podílet na 

pořádání těchto zájmových kurzů:

1) v prostorách LD Kbely: 
· výuka hry na klavír (tyto kurzy jsou plně obsazené, pondělí 

cca 12,00 – 18,00 pí. prof. Ramona Lukášová, úterý cca 12,00 
– 18,00 pí. prof. Marie Novotná)

· výuka hry na zobcovou flétnu (zde je ještě možnost se doda-
tečně přihlásit, čtvrtek odpoledne pí. Monika Ulrichová, tel. 
777 820 667, v případě zájmu by bylo možné domluvit se i na 
pátku)

2) v prostorách ZŠ Albrechtická:
· hra na klavír pro děti mladšího školního věku
· práce s různým materiálem pro 

děti školního věku 
Do obou kroužků se lze rovněž 
dodatečně přihlásit, jsou zde ještě 
volná místa. Informace na tel. 
286 85 22 09 nebo osobně v bu-
dově ZŠ u pí. učitelky Střihavkové 
a pí. učitelky Knolové. Všechny 
uvedené kurzy jsou určeny pro 
širokou veřejnost, tedy i kurzy 
pořádané v prostorách ZŠ (není 
podmínkou, aby dítě navštěvovalo právě tuto školu). 

Monika Ulrichová
Úsek školství a kultury Odboru tajemníka

Tři akce v DPS
Obyvatele Domova s pečovatelskou službou ve Kbelích navštívili 
6. prosince sv. Mikuláš s čertem. Přišli zazpívat a zatančit také malí 
„čertíci“ z mateřské školy v Albrechtické ulici. Pohoštění zajistil 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví a nadílku obyvatelům připra-

Informace odboru
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vila Pečovatelská služba FCH Neratovice. 
Obyvatelé DPS nakoupili pro děti mnoho 
sladkých dobrot. Odpoledne, které tento 
odbor  ve spolupráci s FCH Neratovice 
zorganizoval, se opravdu vydařilo. 

Další akce se v DPS Mladoboleslavská 
konala v úterý 13. prosince, a to výroba 
vánočních ozdob z chvojí, věnečky a deko-
race ve spolupráci s p. Malínským, zdejším 
zahradníkem. V úterý 20.12. odpoledne při-
šly seniory potěšit s vánočním programem 
děti ze Základní školy v Albrechtické ulici. 

Každý obyvatel obdržel pod stromeček 
dárek, který věnovala firma Zásobování 
kanceláří ve Kbelích. Občerstvení zajistila 
FCH Neratovice.
Poslední kulturní akcí v roce 2005 bylo 
27.12. Silvestrovské odpoledne s hudbou 
a zpíváním. 
Všem lidem dobré vůle, kteří pomohli 
zor ganizovat prosincový program pro se-
niory v DPS Kbelích bych chtěla za jejich 
spolupráci poděkovat a těším se na další 
spolupráci v roce 2006. 

PhDr. Jana Torová 
vedoucí OSVZ

I dospělí si mohou hrát
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ve 
Kbelích ve spolupráci s Pečovatelskou 
službou FCH Neratovice má zájem o zlep-
šení kvality života seniorů v Domovech 
s pečovatelskou službou ve Kbelích. Proto 
zahajujeme se souhlasem a podporou sta-
rosty pana Žďárského a Rady MČ, kulturně 
společenské aktivity v Domově s pečova-
telskou službou v Mladoboleslavské ul., 
zejména pro seniory v obou DPS, ale i pro 
další zájemce z řad seniorů ve Kbelích. Tyto 
aktivity jsou nedílnou součástí poskytování 
sociálních služeb. Programy budou vedeny 
ergoterapeutkou pečovatelské služby za 
podpory odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví  ÚMČ Praha 19. Budou probíhat vždy 
v úterý odpoledne v DPS Mladoboleslavská 
ve společenské místnosti od 14.00 do 16.00 
hodin. Připravujeme besedy na různá téma-

ta, sledování starých českých filmů, poslech 
hudby různých žánrů, rukodělné práce, 
přednášky, ale i soutěže a zábavná odpoled-
ne. Určitě přivítáme i seniory z terénu, kteří 
budou mít zájem o některý z programů. 
Nabídka akcí bude vyvěšena vždy v DPS, 
na odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
a informace o plánu připravovaných akcí 
bude pravidelně vycházet ve Kbeláku.

Připravujeme: 
LEDEN
- 17. 1. výběr filmu z videotéky 
- 24. 1. beseda „cestujeme po světě“ Egypt
- 31. 1. společenské hry a soutěže
ÚNOR
- 7. 2. rukodělné práce - příprava na Ma so-

pust
- 14. 2. slavíme sv. Valentýna 
- 21. 2. karneval v DPS
- 28. 2. povídání o historii Kbel
BŘEZEN
- 7. 3. ženy mají svátek - rukodělné práce
- 14. 3. povídání o knihách k Měsíci knihy
- 21. 3. soutěže a společenské hry - bingo
- 28. 3. sejdeme se na koncertu vážné hudby
Přivítáme i další návrhy a nápady na dopl-
nění programů z řad seniorů a občanů Kbel. 
Věříme, že se programová nabídka bude 
líbit a těšíme se na Vaši účast.

PhDr. Jana Torová 
vedoucí OSVZ

Odbor správy bytového a nebytového hospodářství, se sídlem Semilská 43/1, Praha 9 
– Kbely, tel. 284080868, 284080870, 284080871,284080872, fax 284080869

Jak správně vytápět byt
Vaše radiátory jsou vytápěny topnou vodou ze zdroje tepla (kotelny, výměníku apod.), teplota této vody se reguluje podle venkovní 
teploty. Při venkovní teplotě 10°C je teplota radiátoru cca 45°C, při 0°C je teplota radiátoru cca 60°C. Čím je nižší teplota venku, tím 
je vyšší teplota vašeho radiátoru. Topná voda ohřeje váš radiátor a tuto teplotu musí předat do místnosti - na vstupní straně je radiátor 
teplejší než na zpáteční - teplo zůstalo v místnosti. Rozdíl teplot mezi přívodem a zpátečkou je cca 10°C. Aby bylo vytápění ekono-
mické a i naše děti a jejich děti nemuseli pokácet zbytky stromů na zemi, musí se šetřit s energií (ropa a zemní plyn). Proto se v noci 
provádí noční pokles, kdy se počítá s určitou akumulací tepla ve vašich bytech. Kdo však podchlazuje přes den stěny místnosti, nemá 
akumulované teplo, ten porušuje teplotní stabilitu domu a bude mít v noci zimu a jeho sousedé také a navíc bude mít dárek ve formě 
plísní. Dodavatel nemůže ani nesmí topit podle libovůle občanů, ale podle pravidel. Netopí na 28-30°C.
Při navrhování otopné soustavy se velikost radiátorů navrhuje podle velikosti místností a podle počtu ochlazovaných stěn. Každý 
radiátor vytápí svou místnost. Nedá se tedy vytápět jedním radiátorem celý byt. Každý radiátor má svoji termostatickou hlavici, která 
hlídá podle nastavení teplotu v místnosti. Pokud máte otevřené všechny dveře místností v bytě nemůže regulace správně fungovat, 
zvláště když jsou hlavice nastaveny na různá čísla - hlavice se mezi sebou hádají, která má topit. Teplo jde směrem od vyšší teploty 
k nižší teplotě, záleží jen na odporu, který je v cestě. Venkovní zdi jsou silnější a mají větší odpor, než vnitřní stěny. Pokud někdo 
topí málo a soused topí normálně, tak byt, který topí málo, vytápí od souseda. Je to dobré, řeknete si, ušetřím, ale to velké šetření má 
ještě jeden háček. Nebudu topit, nebudu větrat a ostatní mně zahřejí byt. Stěny prochladnou, v bytě je špatný vzduch se zvýšenou 
vlhkostí a už se objevují plísně - co pak? Musí se dostatečně a často, krátkodobě větrat. Pak se i lépe vzduch v místnosti prohřívá. 
Tento vzduch se však musí zahřát z vašich radiátorů a ne od sousedů nebo jen ze stoupaček.
Stažení hlavice již nedovoluje topné vodě, aby proběhla radiátorem, aniž by se dostatečně ochladila o předané teplo do místnosti. Po 
vyregulování se množství tepla předá místnosti a topná voda ochlazená běží zpět do zdroje tepla. Vy platíte jen za teplo, co přijde do 
domu a tam zůstane, prakticky žádné ztráty. Po provedené regulaci, i když budou hlavice na max. ušetříte teplo. Navíc hlavice stále 
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Ještě jednou archeologie
Poté co byl v minulém čísle časopisu Kbeláku zveřejněn článek 
o prováděném archeologickém výzkumu, se mě několik čtenářů 
zeptalo, zda nebyly na území naší městské části při výstavbě na-
lezeny ještě nějaké zajímavé věci. Kontaktovala jsem tedy pana 
Milana Kuchaříka z oddělení archeologických sbírek Muzea 
hlavního města Prahy a získala jsem pro Vás následující, poměrně 
zajímavé informace. V centru Kbel se nachází kromě pozůstatků 
zástavby středověké a novověké vesnice i rozsáhlý sídlištní areál 
s intenzivním osídlením z více období pravěku. V minulosti bylo 
při stavbách pracovníky Muzea Hlavního města Prahy zachyceno 
sídliště z přelomu starší a mladší doby železné při ulici Toužimské, 
Mladoboleslavské a Žacléřské. Osídlení z pozdní doby kamenné se 
nalézá v prostoru ulic Hrušovická, Mohelnická, Pelnářova a Tou-
žimská. Zde se jedná o kulturu s nálevkovitými poháry a kulturu 
řivnáčskou. Hrob kultury se zvoncovitými poháry byl nalezen 
v Žacléřské ulici. Pohřebiště ze starší doby bronzové (únětická 
kultura), sídliště z mladší a pozdní doby bronzové (knovízská a ští-
tarská kultura) a mladší doby železné leží v oblasti ulic Martinická, 
Pelnářova a Toužimská. Ze starších nálezů je také známé i osídlení 
germánské a kostrový hrob z doby stěhování národů z prostoru 
bývalé Nekvasilovy cihelny. Při stavbě školy v Albrechtické ulici 
byla prozkoumána kulturní vrstva a zahloubené objekty kultury 
s nálevkovitými poháry obsahující keramiku, zvířecí kosti, pazou-
r  kový úštěp a pískovcový brousek. Tolik tedy informace přímo 
od odborníka, který se zabývá naší městskou částí z hlediska 
archeologického výzkumu. Vzhledem k tomu, že městská část 
v současné době připravuje publikaci o Kbelích, dočtete se v ní 
víc i o archeologických nálezech. 

Ing. Ivana Peterková
vedoucí odboru výstavby

Správní řád
1. ledna roku 1968 vstoupil v platnost zákon č. 71/1967 Sb. ze dne 
29. června 1967 o správním řízení (správní řád), který je v platnosti 
bez podstatnějších změn (změny v roce 2000 a 2002) až do dnešní-
ho dne. Tento zákon je nahrazen s účinností od 1. ledna 2006 zcela 
novým zákonem č. 500/2004 Sb. ze dne 24. června 2004 – správní 
řád. V historii našeho státu bylo správní řízení poprvé obecně upra-
veno právním předpisem až v roce 1928 formou vládního nařízení 
č. 8/1928, o řízení ve věcech náležících do působnosti politických 
úřadů (o správním řízení). V roce 1955 vstoupilo v platnost nařízení 
vlády č. 20/1955 Sb., o řízení ve věcech správních, následně v roce 
1960 nařízení vlády č. 91/1960 Sb., o správním řízení a konečně 
výše uvedený zákon z roku 1967. Jedním z důvodů ke změně tohoto 

zákona byla nutnost odstranit nedostatky plynoucí z historické 
doby vzniku a odlišné koncepce. Nový správní řád je tedy vytvo-
řen tak, aby odpovídal požadavkům kladeným na zákonné normy 
právního státu a vymezil pevný rámec pro postup správních orgánů 
v souladu s požadavky Ústavy, Listiny základních práv a svobod 
i mezinárodních úmluv, k jejichž respektování se náš stát zavázal 
a týká se všech nově zahajovaných řízení. U stavebních řízení, 
která jsou zahájena dnem podání žádosti, to tedy budou všechna 
podání, která budou předána podatelně po 1. lednu 2006. Řízení, 
která budou zahájena ještě v roce 2005, budou až do pravomocného 
rozhodnutí vedena podle stávajícího správního řádu. To však může 
v některých případech znamenat i několika měsíční nebo i několika 
roční překrytí zákonů. Tento případ by však měl nastat pouze zcela 
ojediněle. Se správním řádem se setkáváme v životě zcela běžně 
a mnohdy si ani neuvědomujeme, že se o správní řízení jedná. 
Je to především při vydávání různých rozhodnutí, jako je např. 
stavební povolení nebo rozhodnutí o rozvodu či jiné. Tyto listiny 
musí být opatřeny dokladem o nabytí právní moci, který je vydán 
až poté, co listinu převezmou všichni účastníci řízení a uplyne lhůta 
pro odvolání. Podle mého názoru je snad jedno z nejdůležitějších 
ustanovení, které se týká každého z nás i v zcela běžném životě, 
ustanovení o doručování, tedy díl 4 §§ 19 – 26, především pak 
§ 24, který uvádí: „Jestliže si adresát uložené písemnosti ve lhůtě 
10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, 
písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty“. 
Samozřejmě, že při uplatňování tohoto ustanovení je třeba přihlížet 
k podmínkám doručení, které jsou také dány zákonem. Je to např. 
dočasná nepřítomnost. To však již zacházíme do detailů a já jsem 
jenom chtěla upozornit na skutečnost, že správní řád dává možnost 
uplatnění fikce doručení, tedy že zásilka je doručena, aniž by si 
ji adresát vyzvedl. Starý správní řád  měl v § 24 obdobné usta-
novení, avšak lhůta, po které nastává fikce doručení byla pouze 
3 dny. Stejně jako o stavebním zákoně, tak i o správním řádu by se 
nechalo psát dlouho. Jako zásadní je třeba si uvědomit, že správní 
řád je obecný zákon a jeho ustanovení nastupují všude tam, kde 
není řízení upraveno právní úpravou speciálního zákona. Tak např. 
stavební řízení má v § 59 stanoven okruh účastníků řízení, avšak 
řízení o povolení výjimky z technických požadavků na výstavbu 
(odstupové vzdálenosti) není stavebním zákonem upraveno, po-
stupuje se tedy při stanovení okruhu účastníků řízení podle § 27 
správního řádu. Některá ustanovení nového správního řádu jsou 
zcela jednoznačná, jiná potřebují podrobnější studium a možná 
i výklad. To vše však přinese až praxe. Je jen škoda, že s novým 
správním řádem nevstoupil v platnost i nový stavební zákon. 

Ing. Ivana Peterková
vedoucí odboru výstavby

hlídá tu teplotu, která je nastavená - když zasvitne víc sluníčko, když vaříte, pokud se sejde víc lidí v místnosti a dosáhne se teplota od 
těchto zdrojů hlavice vypne radiátor. Rozhodující je teplota místnosti. Pokud se dosáhne nastavená 
teplota na hlavici např. 22°C , tak hlavice vypne a radiátor je po chvíli vlažný nebo i studený. Aby 
mohla hlavice ventilu a radiátor dobře pracovat, nesmí být radiátor přikrytý (ani záclonou) a hlavně 
hlavice nesmí mít nic kolem sebe. Teplo z radiátorů musí volně proudit do místnosti. Je hodně přípa-
dů, kdy hlavice je zastíněná deskou, záclonou apod., kolem hlavice je teplota vyšší než v místnosti 
a hlavice zavře (přivře) přívod topné vody do radiátorů a vy se divíte, proč vám to netopí.
Nepřetápějte, ale ani nepodchlazujte místnosti, pokud větráte, otevřete hodně okno a krátce větrejte. 
Počítejte s tím, že hlavice vám otevře topení při větrání  pokud ji nezavřete. Změřte teplotu v míst-
nosti, která bude vám vyhovovat a bude v souladu s doporučením, zavřete topení a nechte vystydnout 
přívodní trubku. Pak pomalu otáčejte hlavicí po půl dílku a druhou ruku držte na přívodní trubce, 

v okamžiku kdy se přívodní trubka začne zahřívat je to bod na hlavici, který odpovídá teplotě v místnosti.
ing. Lubomír  Tejrovský

vedoucí odboru správy bytového a nebytového hospodářství

Informace odboru
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Černé skládky ve Kbelích
Jednou z činností odboru životního prostředí Úřadu městské části 
Praha 19 je evidence a likvidace černých skládek. Černé skládky 
samy o sobě tvoří v současnosti jeden z hlavních problémů život-
ního prostředí. A to i přesto, že máme všichni nejen možnost ale 
i povinnost ze zákona likvidovat odpad předepsaným způsobem. 
V samotných Kbelích, které jsou díky příkladnému přístupu 

obyvatel ke třídění odpadů Magistrátem hl. m. města opakovaně 
vyhlašovány za jednu z nejlepších městských částí (pohybujeme 
se na předních místech), každoročně nacházíme množství černých 
skládek či volně roztroušeného odpadu.
Poté, co opadalo listí ze stromů a křovin jistě mnozí z vás sami 
objevili „poklady“, které mnohá zákoutí Kbel skrývají… Naše 
černé skládky se nám, pravděpodobně po vzoru tažných ptáků, 
každoročně vracejí na stejná místa. Nacházíme je např. v prostoru 
při trati (mezi Jilemnickou a Mladoboleslavskou ulicí), při výjezdu 
k Satalicům mezi tratí a Hornopočernickou, u garáží v Hornopo-
černické ulici, u garáží v Železnobrodské, v keřových porostech na 
Mladoboleslavské před PALem, u zastávky u Leteckých opraven 
a kolem tamní ubytovny, u Jilemnické ulice při výjezdu směrem 
na Ctěnice, v ulici Huntířovské, kde se právě s nedávným raním 
úsvitem jakoby z čistého nebe objevila velká skládka pozůstávající 
z manuálů a obalového materiálu k softwaru, nejspíš z úspěšně 
provedeného lupu. Další lokalitou je vojenský prostor letiště za ga-
rážemi v Hornopočernické ulici. V současnosti zde ovšem dochází 
k rekonstrukci oplocení a zeleně, čímž dojde k zamezení vstupu na 
letiště, a tím i zrušení možného prostoru pro černé skládky. Odpad 
biologického původu můžete každý podzim vidět i na poli za 
hřištěm u Xaverovské ulice, ale i zde bude vzhledem k plánované 
výstavbě dalšímu znečišťování zamezeno.
Jakým způsobem probíhá evidence a likvidace černých skládek? 
Množství skládek objeví pracovníci odboru při pravidelných 
obchůzkách, část je pak hlášena Městskou policií či samotnými 
občany. Bohužel jen u mizivého procenta je zjištěn původce. Ten 
pak nese následky v rámci přestupkového řízení. Dotyčný nejen 
že zaplatí pokutu, ale je povinen uvést vše do původního stavu. 
Ano, to bychom měli zdůraznit – takovéto jednání je postižitelné 
a stíhatelné!!! Konkrétně dle zákona č. 131/2000 Sb. o hl. městě 
Praze můžeme pokutovat každého občana  resp. fyzickou osobu 
až 50 tisíci  a podnikatele až 100 tisíci Kč. Existují však ještě další 
zákonné normy, jako např. zákon o odpadech, který jde ještě dál 
a zde může podnikající osoba za nedodržení zákona obdržet až 300 
tis. Kč pokuty . Nepodceňujte tedy tuto hrozbu.

Ale co s dalšími nalezenými skládkami? OŽP společně s komisí 
ŽP a Kbelskými skauty pořádá tradiční Jarní úklid Kbel, jehož se 
kromě výše zmíněných zúčastňují i dobrovolníci z řad občanů, 
zahrádkáři, vojenský útvar, pracovníci ODIMH, firma Prinsitt 
a další. Při něm je vyklizena většina znečištěných prostorů (množ-
ství odpadu se pohybuje kolem 10 m3). Jinde, například v okolí 
garáží na Hornopočernické ulici jsou úřadem 2x ročně přistavo-
vány velkoobjemové kontejnery a majitelé garáží provádějí úklid 
v rámci svých brigád. 
K menším, akutním znečištěním, jichž jsou ovšem desítky ročně 
a jsou nejvíce finančně nákladné, je okamžitě vysílán pracovník 
ODIMH a pracovníci firmy Prinsitt. Smluvní firma úřadu společně 
s tímto pracovníkem obstarává i pravidelný vývoz odpadkových 
košů a úklid jejich okolí. Opravdu velké skládky, jejichž likvidace 
není ve fyzických ani finančních možnostech městské části, vyklízí 
ze svého rozpočtu Magistrát hl. m. Prahy. Takových skládek u nás 
sice mnoho nebývá, ale přesto se čas od času „objeví“. Ročně jich 
bývá průměrně 1-2. Například během roku 2005 byla zaznamenána 
jedna – a to právě ve zmíněné Huntířovské ulici. Magistrát ovšem 
provádí úklid pouze 1x za rok, a tak podobné „skvosty“ mohou 
hyzdit naši městskou část i celý rok!
O značnou úlevu čistotě městské části se postarají kontejnery na 
bioodpad umísťované našim odborem na jaře a na podzim, a také 
samotné velkoobjemové kontejnery. Velice významným prvkem je 
ovšem také uvědomělost samotných občanů a jejich chvályhodný 
přístup ke třídění odpadu. Avšak ti, kteří černé skládky zakládají 
a dále rozmnožují, nemohou očekávat sebemenší slitování při uklá-
dání nemalých pokut, tak jak zmíněno výše a je nutné si uvědomit, 
že v tomto ohledu nelze přihlížet ani na věk či majetkové poměry 
bezohledeného znečišťovatele.
Rozhodně bychom neměli zapomínat na to, že likvidace černých 
skládek je finančně velice náročná. Je hrazena jednak z rozpočtu 
Magistrátu hl. m. Prahy, ale především z rozpočtu naší MČ Praha 
19, a to odborů životního prostředí a místního hospodářství  z pe-
něz, které by bylo možné použít i jinak. Správná likvidace odpadu 
a jeho třídění je opravdu nejlevnějším řešením. Proto odbor životní-
ho prostředí děkuje všem, kteří zodpovědně přistupují k životnímu 
prostředí a těší se na další spolupráci v r. 2006.

Bc. Jan Lípa
Vedoucí odboru životního prostředí

Okrasná školka ve Kbelích
Velkoškolka Kbely se nalézá na samém okraji Kbel při výjezdu 
na Vinoř po ulici Mladoboleslavské. Spolu s okrasnou školkou 
v Ďáblicích patří k největším prodejním a pěstitelským centrům 
na území Prahy. Pěstování okrasných dřevin má v těchto školkách 
dlouholetou tradici. Samotná tradice Kbelské okrasné školky se 
datuje od roku 1941, kdy byla založena jako zásobní zahrada 
pro Prahu. Od počátku svého vzniku byla součástí podniku Sady, 
lesy, zahradnictví a je spojena s pražskou veřejnou zelení. Po 
celá léta své existence zde byly pěstovány listnaté stromy, keře, 
ovocné stromky a v neposlední řadě také růže. V současné době je 
Velkoškolka Kbely jedním ze středisek organizace Lesů hlavního 
města Prahy, jejichž zřizovatelem je Magistrát HMP. Celková vý-
měra okrasné školky se zmenšila v důsledku budování biokoridoru 
z původních 35 ha na současných 10 ha. Novodobá historie školky 
se datuje od roku 1999. Začalo se s postupným vyklízením ploch, 
které v důsledku nevhodné technologie pěstování a nedostatečné-
ho odbytu zarostly v neproniknutelný prales. Přerostlé stromy se 
postupně kácí, pařezy se drtí půdními frézami a po roce pěstování 
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v zájmu informovanosti široké veřejnosti 
tímto umožňujeme zájemcům seznámit se 
s textem nařízení, schváleného usnesením 
Rady hl. m. Prahy č. 1835 ze dne 29.11. 
2005, kterým se zakazuje reklama šířená 
na veřejně přístupných místech mimo 
provozovnu.
Rada hlavního města Prahy se usnesla 
dne 29.11. 2005 podle § 44 odst. 2 zákona 
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 
znění zákona č. 320/2002 Sb. a § 2 odst. 1 
písm. f) a odst. 6 zákona č. 40/1995 Sb., 
o regulaci reklamy a o změně a doplnění 
zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 
roz  hlasového a televizního vysílání, ve 
znění pozdějších předpisů,  ve znění zákona 
č. 384/2005 Sb., vydat toto nařízení: 

§ 1
(1) Reklama šířená komunikačními médii 
podle § 3 na veřejně přístupných místech 
mimo provozovnu1) jiným způsobem než 
prostřednictvím reklamního nebo propa-
gačního zařízení zřízeného podle zvláštního 
právního předpisu2) se na území Pražské 
památkové rezervace3) zakazuje.
(2) Veřejně přístupným místem mimo 
provozovnu (dále jen „veřejně přístupné 
místo“) se pro účely tohoto nařízení rozumí 
prostory přístupné každému bez omezení, 
tedy sloužící obecnému užívání, a to bez 
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
1) § 62 odst. 2 a § 82 odst. 3 zákona 
č. 50/1976 Sb., o územním plánování a sta -
vebním řádu (stavební zákon), ve znění 
zákona č. 83/1998 Sb.

2) § 71 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění zákona č. 
83/1998 Sb.
3) Nařízení vlády č. 66/1971 Sb., o památ-
kové rezervaci v hlavním městě Praze.

§ 2
Reklama podle § 1 odst. 1 je zakázána od 
0.00 hodin do 24.00 hodin.  

§ 3
Komunikačními médii, kterými nesmí 
být šířena reklama na veřejně přístup-
ných místech, jsou:
a) letáky, navštívenky a vizitky šířené vůči 
neznámému adresátovi,
b) plakáty, kromě těch, které jsou na zákla-
dě smlouvy uzavřené s hlavním městem 
Prahou umístěny na městském mobiliáři, 
a dále tabule, tyče, pulty, či jiné konstruk-
ce a zařízení, ať pohybující se, nesené, 
opřené či zavěšené, včetně jejich osvětlení, 
upoutané balóny nebo jiné tvary a plovoucí 
předměty,
c) dodatečné konstrukce na dopravních 
prostředcích prezentující reklamu jakým-
koli způsobem,
d) zařízení šířící reklamu zvukem či obra-
zem, s výjimkou rozhlasového a televizního 
vysílání4),
e) dopravní prostředky, umístěné na veřejně 
přístupném místě za účelem šíření reklamy 
nebo dopravní prostředky, u nichž je hlav-
ním účelem jízdy šíření reklamy.
4)  Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání a o změ-
ně dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.

§ 4
Zákaz šíření reklamy se nevztahuje na 
a) nabízení zboží a služeb5),
b) charitativní akce, prezentace politických 
stran a hnutí,
c) shromáždění, pouliční průvody a mani-
festace svolané podle zvláštního právního 
předpisu6),
d) akce pořádané nebo spolupořádané 
hlavním městem Prahou nebo městskými 
částmi, 
e) akce pořádané na základě smlouvy uza-
vřené mezi pořadatelem a hlavním městem 
Prahou nebo městskými částmi.
5) § 1 odst. 10 nařízení č. 16/2005 Sb. hl. m. 
Prahy, kterým se vydává tržní řád.
6) Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromaž-
ďovacím, ve znění pozdějších předpisů.

§ 5
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 
15. prosince 2005.
Z důvodové zprávy:
Zvláštní část
k § 1 odst. 1: Odstavec 1 obsahuje zákaz 
reklamy, která je šířena na veřejně pří-
stupných místech mimo provozovnu. Již 
zmocňovací ustanovení zákona o regulaci 
reklamy určuje provozovnu jako místo, 
na které se zákaz reklamy šířené na ve-
řejně přístupných místech nevztahuje. Za 
provozovnu jsou podle stavebního zákona 

Pouliční reklama

zeleného hnojení se nově osazují vhodnými kulturami. Pěstební 
plocha zaujímá zhruba 8 ha. Školka započala s produkcí širokého 
sortimentu okrasných rostlin se specializací na vzrostlé listnaté 
stromy a keře. Ve výčtu pěstovaných rostlin však nechybí ani jeh-
ličnany, zejména do živých plotů, kontejnerované keře a trvalky. 
V roce 2003 byla vybudována administrativní budova s prodejnou 
rozkládající se na ploše 1 ha. Od jara roku 2004 funguje prodejna 
pro velko i ma loodběratele po celý rok. Je zde možné zakoupit 
výpěstky této školky, ale i rostliny dovezené od jiných pěstitelů. 
Nabídka prodejny zahrnuje:
• sortiment listnatých keřů opadavých i stálezelených
• listnaté a jehličnaté stromy balové i kontejnerované
• dřeviny na živé ploty
• dřeviny pnoucí a půdopokryvné
• růže – miniaturní, pokryvné, polyantky, velkokvěté, pnoucí
• vřesovištní rostliny – rododendrony, azalky, vřesy, vřesovce 

a jiné
• trvalky, kapradiny, okrasné trávy a skalničky
• balkonové květiny, letničky, bylinky, koření a sadba zeleniny
• substráty, mulčovací kůra, hnojiva, pesticidy, travní semeno 

a další

Cílem Kbelské školky je neustálý rozvoj v návaznosti na nejno-
vější poznatky pro co největší množství spokojených návštěvníků 
a zákazníků. Snažíme se vyhovět každému vašemu přání a odborně 
poradit s dotazem. 
Mnoho pěstitelských úspěchů Vám přejí zaměstnanci Velkoškolky 
Kbely.

Vladislav Rozsypal 
zástupce vedoucího Velkoškolky Kbely
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považovány zkolaudované stavby.  Je navr-
hováno, aby zákaz reklamy se vztahoval na 
území Pražské památkové rezervace s tím, 
že po vyhodnocení zkušeností s aplikací 
nařízení v praxi by režim tohoto nařízení 
mohl být event. v budoucnu rozšířen i na 
další oblasti Prahy.
k § 1 odst. 2: V odstavci 2 je vysvětlen 
pojem veřejně přístupné místo mimo provo-
zovnu shodně s  pojmem veřejné prostran-
ství tak, jak je vymezen ustanovením § 34 
zákona o obcích.
k § 2: Ustanovení vymezuje časovou 
platnost zákazu šíření reklamy, kdy je na-
vrhováno, aby tento zákaz platil nepřetržitě, 
tj. stále. 
k § 3: Toto ustanovení taxativním způso-
bem, tj. ve smyslu zákonného zmocnění, vy-
mezuje komunikační média, kterými nesmí 
být šířena reklama na veřejně přístupných 
místech mimo provozovnu. 
k písm. a): Jedná se o jakékoli šíření letá-
ků, navštívenek a vizitek, tedy i rozdávání 
kolemjdoucím, zasunování pod stěrače aut, 
umístění svazků letáků na veřejně přístup-
ných místech k dobrovolnému odběru apod. 
Nejde o případy soukromého předávání 
vizitek např. při setkání osob na veřejném 
prostranství.
k písm. b): Zde jsou jmenována běžná 
komunikační media, jimiž bývá reklama ob-
vykle šířena, bez ohledu na to, zda se jedná 

o reklamu statickou nebo pohybující se.
k písm. c): Zakázaným komunikačním 
mediem je konstrukce na dopravních pro-
středcích, tzn., že například na reklamy 
umístěné na dopravních prostředcích pří-
mo, bez přídavné konstrukce – nalepené 
reklamní folie a reklamy na prostředcích 
městské hromadné dopravy a uvnitř nich, 
se zákaz nevztahuje. 
k písm. d): Mezi zakázaná reklamní media 
jsou zařazeny i tlampače, reproduktory, ob-
razovky, displeje, monitory apod., pokud se 
nejedná o šíření rozhlasového a televizního 
vysílání.
k písm. e): Smyslem zařazení dopravních 
prostředků mezi reklamní media je postih-
nout trvale či dlouhodobě zaparkovaná vo-
zidla, která nesou reklamní sdělení, ne slouží 
původnímu účelu a zabírají parkovací mís-
ta. Dále jsou zde zařazena jedoucí vozidla, 
jejichž účelem není doprava zboží či osob, 
ale pouze reklamní prezentace. Termín 
dopravní prostředky zahrnuje mo to rová 
i nemotorová vozidla, dále také zvláštní 
vozidla, tzn. zemědělské nebo lesnické 
traktory a jejich přípojná vozidla, pracovní 
stroje samojízdné, pracovní stroje přípojné, 
nemotorové pracovní stroje nebo nemotoro-
vá vozidla tažená nebo tlačená pěšky jdoucí 
osobou, vozíky pro invalidy s motorickým 
pohonem a ostatní dopravní prostředky, jako 
lodě, kolejová vozidla, letadla apod.

k § 4: V rámci zmocnění ze zákona o re-
gulaci reklamy lze případně stanovit akce, 
na které se zákaz reklamy šířené na veřejně 
přístupných místech nevztahuje. Z režimu 
nařízení je vyjímáno nabízení zboží a slu-
žeb s tím, že se jedná o činnost upravenou 
tržním řádem, o níž rozhoduje Rada hlav-
ního města Prahy. Pouze z informativních 
důvodů a pro jednoznačnost jsou v tomto 
ustanovení jmenovány charitativní akce 
a prezentace politických stran a hnutí, ne-
boť režim zákona o regulaci reklamy se na 
činnost těchto subjektů nevztahuje z důvo-
du, že účelem  reklamy je podpora podni-
katelské činnosti a  tu mají politické strany 
ze zákona zakázanou, a shromáždění svo-
laná podle příslušných ustanovení zákona 
č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, 
kdy zákaz reklamy takových akcí by mohl 
být chápán jako nepřípustný zásah do zá-
kladního ústavního práva.
Ze zákazu jsou vyjímány rovněž akce pořá-
dané nebo spolupořádané hlavním městem 
Prahou nebo městskými částmi a akce po-
řádané na základě smlouvy uzavřené mezi 
pořadatelem a hlavním městem Prahou 
nebo městskými částmi, kdy se jedná o zá-
ležitosti, majících za cíl převážně prezentaci 
města, městské části, podporu některých 
kulturních či společenských akcí.

Dana Žabová 
vedoucí živnostenského odboru
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Vážení čtenáři
tentokrát nemáme v rubrice JPP takřka nic zajímavého. Naše měst-
ská část je výjimečná i co se týká  kriminality. Jak nás informovala 
tisková mluvčí české policie,  její náčelník hodlá přesunout pár 
kriminálních živlů z jiných části Prahy do naší lokality, aby se zde 
něco dělo a bylo o čem psát. Pokud tomu chcete zabránit, zasílejte 
své příspěvky do naší redakce.

SezNet

V úterý 6. prosince řešil učitelský sbor v naší základní škole zásadní 
problém. V pátek totiž bylo nalezeno vedle záchodové mísy něco, 
co patří evidentně do ní. Shovívavé paní učitelky si řekly, že se 

zřejmě nějaké dítko netrefilo, jaké však bylo jejich překvapení, 
když se v pondělí „COSI“ objevilo znovu. Jedná se o vtipálka 
nebo o prasátko??

SezNet

Dne 2.1.2006 byl chvíli po sedmé hodině ranní u dveří stavebního 
úřadu  (v objektu mezi základní školou a školní družinou) nalezen 
malý školáček, který říkal, že se ztratil, protože je všude tma a za-
mčeno. Bylo zjištěno, že šel do školy místo toho, aby si užíval ještě 
jednoho dne prázdnin. Po zjištění adresy byl naprosto v pořádku 
předán zpět rodičům. Zkrátka si v úvodu nového roku nacvičil cestu 
do školy, kterou bude ještě spoustu let potřebovat.

Policie ČR

Rady pro seniory
Nikdy neotvírejte automaticky dveře, nevíte-li, kdo je za nimi 
Použijte kukátko umístěné na dveřích a komunikujte pouze pomocí 
bezpečnostního řetízku. Do bytu vpusťte pouze ty, které dobře znáte 
nebo se vám důvěryhodně prokáží a sdělí vám, proč přichází. Pokud 
vás někdo oslovuje jménem, ještě to neznamená, že vás zná. 
Buďte opatrní, nevěřte každému, kdo vás za dveřmi požádá o po-
moc. Pomoc můžete poskytnout pomocí telefonu i za zabezpe-
čenými dveřmi. Zvolit správné číslo pomoci můžete sami, není 
třeba dávat telefonní přístroj z ruky. 
Nenechte se nalákat na výhodný nákup prostřednictvím osoby, 
která zazvoní na vaše dveře. Pozor na různé výhry  nebo poskyt-
nutí nějaké finanční hodnoty. V mnoha případech poté následuje 
rozměnění velké bankovky, aby pachatel zjistil, kde máte ulo-
žené peníze. Nakonec mnohdy slušně vypadající člověk odchází 
s darovaným obnosem i s vašimi úsporami.
Mějte důležitá telefonní čísla poblíž vašeho telefonu nebo na 
dobře viditelném místě.
Zamykejte hlavní vchodové dveře. Pokud bydlíte v rodinném 
domku nebo v přízemí, nezapomínejte zavírat okna, a to i v pří-
padě, že jdete nakoupit.
Čekáte-li příchod cizího člověka, požádejte někoho z blízkých, 
aby s vámi počkal doma.
Peníze můžete ukládat do banky či spořitelny. Nemějte doma více 
peněz v hotovosti nebo velmi cenné věci. Pro vyzvednutí finanč-
ního obnosu nechoďte sami. Vždy požádejte o doprovod někoho 
blízkého. U sebe noste jen nezbytnou peněžní hotovost.
Nepůjčujte peníze cizím lidem a nedávejte ani žádné zálohy 
podomním prodejcům.
Doklady, peníze, klíče a jiné cennosti nikdy nenechávejte bez 
dohledu. Neodkládejte je s oděvem v šatně u lékaře, v restauraci 
či na úřadech. Příruční tašku nebo kabelku mějte vždy uzavřenou 
a neodkládejte ji ani do nákupního vozíku. Svým věcem věnujte 
velkou pozornost v hromadné dopravě.
Nemalou pozornost věnujte také dopravě, neboť každé tři minuty 
je policii nahlášena dopravní nehoda. Každou sedmnáctou minutu 
je při nehodě lehce zraněn člověk. A každou stou minutu je zraněn 
těžce. Během každých sedmi hodin jeden člověk na následky do-
pravní nehody zemře. Každý rok je z celkového počtu doprav-
ních nehod cca 2 000 zaviněno chodci.
Nejčastější příčinou je náhlé vstoupení do vozovky a nespráv-
né zhodnocení dopravní situace. Další nebezpečí představuje 
přecházení mimo přechod. V případě přednosti chodce na pře-
chodu před motorovými vozidly je potřeba nespoléhat na tuto 

přednost. Mějte na paměti, že jedoucí vozidlo nám může vážně 
poškodit zdraví, a to i v případě naší přednosti. Protože jak na 
straně chodců, tak i na straně řidičů jsou neukáznění jedin-
ci.                                                                                            

ppor. Bibiana Fuchsová, PIS OŘP Praha III.
tel. 974 858 207

Šikana je vlastně trestný čin
Šikanování je velmi vážná věc a v řadě případů bývá trestným či-
nem např. omezování osobní svobody, vydírání, loupeže, ublížení 
na zdraví, poškozování cizí věci. Za  šikanování se považuje, když 
jeden nebo  více spolužáků úmyslně, většinou opakovaně ubližují 
druhým. Zahrnuje fyzický útok např. bití, kopání, tahání za vlasy 
nebo oděv, nebo útok slovní např. nadávky a ponižování, pomlu-
vy, ohrožování, vydírání, oloupení ale i  např. poškozování věcí 
druhého člověka. Šikana může být  i nepřímá – šikanující se chová 
tak, jako by druhý člověk neexistoval. Vždy se oběti  šikany cítí 
bezmocné. Šikana velmi poškozuje zdraví člověka a to jak duševně, 
tak tělesně a skoro vždy oběti šikany začnou hledat vinu  v sobě 
a nikomu se  s tímto problémem nesvěří, což je největší chyba.
Pokud si myslíte, že vaše  dítě je šikanované, radíme nechoďte za 
aktéry šikany nebo jejich rodiči, běžte za učiteli, pokud k šikaně 
dochází ve škole a s nimi celou situaci otevřeně rozeberte. Pokud 
s vedením školy nenajdete řešení, nevzdávejte to a  obraťte se  na 
příslušný školský úřad nebo na školní inspekci. Je možné dítě 
přeložit do jiné třídy popř. i jiné školy. Dále je možno  navštívit 
psychologickou poradnu, existuje linka bezpečí tel : 800 155 555, 
kde služba probíhá 24 hodin denně, je zadarmo, růžová linka pro 
děti tel .272 73 62 63 (Po – Pá 8 – 20 hod., víkendy 14 – 20 hod.) 
a linka pro rodiče tel: 283852222 (Po 13 – 16 hod. St 16 – 19). 
Neříkejte svým dětem, aby byly statečné a vrátily to co se jim stalo, 
to není řešení problému. V případě vážného fyzického napadení 
nechte své dítě odborně ošetřit a neposílejte ho následující dny 
do přímého kontaktu s útočníky. V případě důvodného podezření 
na páchání trestné činnosti na vašem dítěti (šikana se nemusí dít 
pouze ve škole, ale i např. na ulici) neprodleně informujte Policii 
ČR. Hlavní je, aby děti cítily v rodičích svoji oporu, musíte dítě 
ujistit, že jste zcela na jejich straně a že se mohou spolehnout na 
vaši ochranu, chovejte se k dětem tak, aby se nebály  se vám svěřit. 
Nebojte se požádat o pomoc i ostatní členy rodiny. Se šikanou se 
nikdy nesmiřujte, nepodceňujte její nebezpečí a řešte ji, každý 
problém má  svoje řešení.

Obvodní ředitelství Policie Praha III, PIS
kpt. Mgr. Gabriela  Krupičková, tel : 974 858 208, 207
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Křížovka o cenu
vyhrajte poukázku v hodnotě 500,- Kč

☺ CHEM.ZN.
STRONCIA

ZNAÈKA
HEKTARU

PØEDLOŽKA
ZN.

OBKLADAÈEK
POROST
LOUKY ☺ PRAŽSKÁ

SPZ
ÈÁST

KOSTELA
OHMATÁNÍ ☺ ANGLICKY

UCHO

SPZ
OLOMOUCE

(-E)
NÁHUBEK NEVOLNÍCI NECHAT

NAHÉ

KRÁTKÝ
ANGL.

SLOVENSKY
JAK

PØÍSTROJ
K URÈOVÁNÍ

SMÌ RU
ŠÍØENÍ
ZVUKÙ

RADIOLOKÁTOR

Tajenka 2

PTÁCI
SYMBOLIZUJÍCÍ

ÈERVENÝ
NOS

ANGLICKY
AKUTNÍ

☺ INDONÉZSKÝ
OSTROV

OBRAZ
S

NÁBOŽENSKÝM
MOTIVEM

HL. MÌ STO
EGYPTA

POKRÝVKA

STYL
INSPIRUJÍCÍ

SE MINULOSTÍ
ZKR.

VÝROBNÍ
DRUŽSTVO

Tajenka 1 JSOUCNOST

KILOVOLT

NÁRODNÍ
PARK

ODVRÁCENÍ

KLAN

PENÍZE

PØEZDÍVKA
EISENHOWERA

ÈESKÝ
MALÍØ

Tajenka 3

Tajenka 4

ZAKOKTÁNÍ

NU

ANGLICKY
LED

TESTIS
PROVÁDÌ T

PODÍL
ÈÍSEL

JEZERO
V

SEV.
FINSKU

TEXTOVÁ
ZPRÁVA

NA
MOBIL.TELEFONU

ZKR.
VYSOKÉHO

NAPÌ TÍ ☺ Ï ÁBEL NÁPADNÌ

☺ KÓD
GUADELOUPE STAROØEK

CHEM.
ZN. AKTINIA

OZN.
LETADEL

LAOSU
☺

AKADEMICKÁ
ZKR.

KLÍŽIDLO

CHEM.ZN.
RADIA

NÁZVY
DÌ L

SPZ
SOKOLOV

KOUTY

DOPROVOD
DÍVKY

DO
TANEÈNÍCH

ŽENSKÉ
JMÉNO

BEZ
PØÍPRAVY

(PØEDNÁŠET)

NIKA

PLAVIDLA

OCHUCOVAT
CUKREM

MÌ STO
V

SEV. ITÁLII

JMÉNO
SPISOVATELE

PAVLA

BÍLÁ ANGL.

SPZ PLZEÒ VLASTNÍ
ÈÁPÙM

LATINSKÁ
SPOJKA

ANGLICKY
CO

CITOSLOVCE
CVAKNUTÍ

☺ ZKR.
ZÁMOØSKÉ
VELMOCI

DISTRIBUTOR
TISKU

STAVITEL
ARCHY

ZVUK
PØI PÁDU

Tajenka 5

ZOSNOVAT CHEM.ZN.
IRIDIA

DUŠE
STARÝCH

EGYP ANÙ

KOÈKOVITÉ
ŠELMY

CHEM.ZN.
RUBIDIA

BABYLONSKÉ
BOŽSTVO

VOD
MILIBAR

RUSKÁ
ØEKA

ILUZIONISTÙV
KOUSEK

ANTISEPTIKUM

AMERICKÝ
SPISOVATEL

LEVÝ
PØÍTOK
RÝNA ☺ SKOPOVÉ

NA ROŽNI

Správné znění tajenky zašlete nejpozději do 25. února na adresu ÚMČ Praha 19, Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 – Kbely, na obálku 
napište čitelně TAJENKA. 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. Jediný výherce obdrží poukázku v hodnotě 500,- Kč.
Správné znění tajenky a jméno výherce bude uveřejněno v příštím čísle.

Správné znění tajenky z minulého čísla: Drogerie Barvy Dvořák barev až oči přecházejí.
Poukázku na nákup zboží v hodnotě 500,- Kč v drogerii Dvořák vyhrává pan Pavel Svoboda, Kbely, Luštěnická ulice.

Křížovka
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Čipování psů za akční cenu 490,- Kč 
prodlouženo na celý měsíc leden

Objednávky: MVDr. V. Lukáš – tel. 776 722 271
Nebo přímo během ordinačních hodin 

veter. Ambulance
PO–PÁ 10.00 – 12.00 a 15.00 – 19.00 hod  

SO 9.00 – 12.00 hod.
Těším se na Vaši účast a jsem s pozdravem 

MVDr. Vladimír Lukáš, v.r.

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

technikou. Tel.: 604 668 896, 
e-mail: arborista@centrum.cz

OVOCE – ZELENINA NOVÁK
Toužimská 760

Praha 9 – Kbely 197 00
Široký výběr sortimentu,

Prodej sudového vína z Mikulova

Vyměním 2+1 (Novákovo náměstí) 
po rekonstrukci za větší. Tel.: 602 334 526



14 Společenská rubrika

Společenská rubrika – osobní sdělení 
* Marie Zachatová  -  přátelé gratulují k dožití 92 let, které oslavila 
12. listopadu 2005 a přejí do dalších let zdraví, klid a pohodu.

* Jindřich Petrnoušek – dne 5.1.2006 oslavil své 50. narozeniny. 
Kamarádi srdečně blahopřejí.

+ Ladislav  Rambousek – dne 23.  listopadu 2005 dotlouklo srdce 
našeho drahého dědečka, pracovitého a poctivého člověka, který 
miloval svou rodinu,  vzpomíná snacha.

 

SDĚLENÍ
Zápis do 1. tříd bude probíhat ve dnech 19. ledna 2006 od 14,00 
hod. do 18,00 hod. a 20. ledna 2006 od 14,00 hod. do 17,00 
hod..

Vybráno z kroniky – rok 1930
Rok tento je jubilejním rokem 80. narozenin presidenta Masaryka. 
Dne 2. ledna konána schůze všech majitelů domků v Kolonii spolu 
se členy obecního zastupitelstva, kdež byly tlumočeny požadavky 
kolonistů. Prodej pozemků neregulovaných postihl by těžce ty, již 
mají domek právě v čáře regulační a dlouholetý nájem neschválí 
nadřízené úřady. V lednu schválena regulace pozemků na č.kat. 
95, 94/1, 94/2, 92/1, 92/2, 88/1,88/2,89/1. V únoru podána žádost 
obecního zastupitelstva k nadříz. úřadům o znovuzřízení samostat-
ného okresu Karlín s ohledem na rozlehlost okresu Praha – Venkov 
a i soběstačnost bývalého okresu. Spád všech našich obcí je snazší 
do Karlina než odlehlého Smíchova. Aby ušetřeni byli kolonisté 
placení činžovní daně - ježto stavby ty jako zděné nelze pokládati 
vyměřovacím úřadem za stavby provisorní – vypracovány hro-
madně žádosti o dočasné osvobození od činžovní daně - opatřeny 
potvrzené plánky a dosaženo tak pro kolonisty výhody 35 letého 
osvobození. Narozeniny presidenta oslaveny velkou akademií. 
V březnu žádán Okres i město Praha o zřízení bezprašné silnice 
v úseku silnice miškovické od křižovatky k rybníku - v místech 
kudy městský autobus 100x za den projede - zviřuje  prach, jenž 
nemůže se ani usaditi a činí tak větrání  nemožným, bydlení 
nesnesitelným. V únoru i březnu řádila v obci epidemie záškrtu 
- celkem 43 případy – žádný však při včasném zákroku lékařském 
neskončil smrtelně. Dne 28. dubna začalo se vyučovati v provisorní 
učebně najaté v pivovaře. V květnu ustavena Rozšířená komise pro 
stavbu školy, v níž kromě všech členů místní školní rady zasedá 
starosta obce p. E. Chlost jako předseda, náměstek p. A. Ondrák 
jako místopředseda a dva členové rady pp. Franc V. a Kunstovný 
Jaroslav. Usneseno vyžádati si od předních firem náčrtky projektu. 
Zadán k zpracování orientační plán obce. Koncem května sjednán 
s pí. Kleinovou postup pozemku do regulační čáry za nově zřízený 
vkusný plot. Vylepování plakátů svěřeno na obecních tabulích 
p. Karlu Chládkovi za měsíčních 25 Kč. V prázdninách jednáno 
o opatření vhodné místnosti pro třídu. Nejprve s Těl. jednotou 
Sokol – o sborovnu - leč nedošlo k zdárnému výsledku. Společný 
vchod v případě epidemie ve škole ohrožoval by případným uzavře-
ním učebny tělovýchovnou činnost Sokola. Jednáno se stavitelem 
p. J. Nekvasilem o pronájem ordinace a čekárny po přestěhovavším 
se Dr. Husovi, jenž zde od podzimu 1925 jako první lékař v obci 
působil. Místností těch chtěl užíti obecní úřad pro sebe, aby mohl 
uvolniti místnosti v čp. 43 - jenž byl co pomocná třída před pří-
stavbou staré školy zbudován. Z tohoto sešlo pro vysoký nájem, 

když či. rady p. Soukup R. nabídl místnost ve svém domě v čp 58 
- kde již dříve za starostování jeho otce obecní úřad byl. Menší 
adaptací utvořena učebna zabráním části bytu k němuž přidána 
pak část bývalé úřadovny. Místnost byla úředně kolaudována 
a uznána způsobilou. S vyučováním v ní začato 1. listopadu téhož 
roku. Schválením nápojové dávky zemským úřadem v srpnu 1930 
bylo nutno obstarati výběrčího. Jím ustanoven p. Bidlo. Zřízení 
samostatného hřbitova poshověno do 10 let. V září podala pí Marie 
Macháčková opětnou žádost o odprodej veřejného prostranství 
u Zvoničky - žádost byla zastupitelstvem po zdůvodnění zamít-
nuta. Jako III. strážník přijat provisorně Jaroslav Šefčík za plat 
měsíčních 700 Kč, 1.000 roč. příbytečného a oblek, další rok jen 
300 Kč příspěvek na oblek. Dne 20. října konána komise k schvá-
lení náčrtů na stavbu nové školy. Rozšíření veřejných světel o 5 
ve čtvrti za Morsteinem. Pan Soukup R. daroval pro chudé 2.600 
Kč. Ve dnech 30. listopadu až 6. prosince 1930 provedeno v obci 
zdejší zvláště jmenovanými sčítacími komisary sčítání lidu. Obec 
naše má ku dni 1. prosince 5.553 obyvatel a jest dle vzrůstu počtu 
obyvatel na I. místě v Čechách a na III. místě v republice (Zlín, 
Petržalka, Kbely). Dne 9. prosince povolena strážníkům k podané 
žádosti drahotní výpomoc na místě 13. služného. Začátkem pro-
since začala se projevovati nezaměstnanost v obci větší měrou 
a vypravena deputace ze 2 členů akčního výboru nezaměstnaných 
s I. a II. náměstkem pp. Francem K a Ondrákem Ant. k Okresu 
a k Ministerstvu soc. péče, aby urgovali podané žádosti o zvýšený 
příděl z dotace stravovací obce a na nouzové práce. Vypracováno 
memorandum o výjimečném postavení obce. V tomto roce ochabl 
již trochu stavební ruch.

 Navštivte rodinný klub Sluníčko!

Kde: Vrchlabská č.42, P-9-Kbely
Naše činnost: volná herna s doprovodem, 

hlídání dětí cca od 2 let, cvičení rodičů 
a dětí od 1,5 roku, cvičení žen s hlídáním 

i bez cvičení pro těhotné, cvičení dětí 
od 3 let (bez dop.), tanečky dívky od 

4 let, Angličtina pro maminky s hlídáním, 
Angličtina pro děti od 3 let, plavaní kojenců 
a batolat. Pořádáme i další akce-mikulašské, 
vánoční besídky, karnevaly a nabízíme rov-
něž možnost rodinných oslav u nás v klubu.
Cena: 30Kč za 1h.cvičení, 50 Kč-cvičení + 
výtvarka, 50 Kč-cvičení s hlídáním, 40 Kč -

1h hlídání, 100 Kč-cvičení pro těhotné.
Informace: Chadimová Helena-604785571

hellca@post.cz, 
http://www.filabel.cz/slunicko
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Letiště Praha – Letňany…
co dál?

Letňanské letiště patří k nejstarším letištím 
v České republice. Vzniklo v dvacátých 
letech minulého století. Ale už před rokem 
1914 byly louky východně od Proseka po-
užity k leteckým produkcím.

Mě nezajímá historie… Já žiju teď !!
Bylo by jednoduché spustit na tomto místě 
výčet úspěchů českého letectví, vyjmenovat 
slavné letňaňáky, jejichž hruď zdobí drahé 
kovy za sportovní výkony na soutěžích 
světového či okresního formátu nebo za hr-
dinské činy v kabinách vojenských letadel. 
Nebylo by složité zatížit mysl vnímavého 
čtenáře jmény pilotů z Letňan, kteří přeletěli 
Atlantik či La Manche. Bylo by prosté psát 
o těch, kteří našli díky letňanskému letišti 
novou chuť do života, svého životního 
partnera či o těch, kteří z letňanské trávy 
vzlétli ke svému poslednímu letu.

A je to pro čtenáře důležité?
Ve Kbelích každý vnímá letectví jinak. 
Odlišně jej bude vnímat potomek těch, 
kteří na začátku minulého století třeba kvůli 
romantice a touze být vždy u čehokoliv 
nového prožili svůj život u letadel. A zcela 
jinak se asi k letadlům postaví ten, který se 
do Kbel přistěhoval díky možnosti slušného 
bydlení v poslední době. 
Letňanská ,,louka“ je jednou z mála zele-
ných ploch v této části Prahy. Už tu nikdo 
asi nebude chtít postavit hypermarket. Díky 
péči Aeroklubu Letňany o tuto plochu zde 
dokonce našel útočiště vzácný živočich. 
A vznikla přírodní památka…

K čemu mi je nějaká louka?… stej-
ně se na většinu nesmí kvůli leta-
dlům…
Ano, pohyb po letňanském letišti je omezen. 
I pro pejsky…. Ale mimo plochu vyzna-
čenou červenobílými značkami jste zcela 
bezpeční…. A můžete se učit golf, běhat 
a snad by mohla být časem i cyklistická 
stezka.

A ten kravál!
Zákon není porušen, tečka, chtělo by se 
říci…. Všechna měření prokázala, že limity 
nejsou překročeny bla, bla… .Ale není jen 
zákon, je i obyčejná lidská slušnost. A k ní 
jsou piloti ve výcviku vedeni daleko víc, 
než třeba v autoškole… .
Hluk z letadel je problém dlouho, první 
hlu kové měření v Letňanech je z roku 
1974. Dnes na letňanské letiště stejně jako 
na jiné letiště v Evropě smí přiletět pouze 
certifikované letadlo či ultralehké letadlo 

s technickým průkazem. Jsou povinné 
protihlukové postupy, které pilot nemusí 
dodržet pouze v jediném případě: když by 
to bylo nebezpečné. Piloti z Letňan jsou 
z protihlukových postupů zkoušeni, dodr-
žují je, pokud je to možné a bezpečné. A ti, 
kteří k nám přiletí jen občas? Většina z nich 
si před letem prostuduje to, co má a řídí 
se podle toho. A ta menšina… je a bude 
všude… Na fotbalových stadionech, na 
silnicích, na řekách, na sjezdovkách. Výskyt 
arogantních hlupáků v letectví je naštěstí 
procentuálně slabý.
Nejhorší jsou ta letadla, co táhnou plachťá-
ky. Jen že se dva svezou, tak mám zkaženou 
sobotu…
V dnešní době je letňanské letiště jediným 
letištěm na území hlavního města, ze které-
ho jde, byť omezeně, výkonně plachtit. Co 
to znamená – výkonně plachtit?  
To znamená dosahovat sportovního výkonu 
bez burácení tribun s ne vždy střízlivými 
diváky, bez milionových odměn, často bez 
blesků fotografů a bez televizních kamer. 
Ale plachtění je kromě sportu i často bra-
nou do profesionálního létání. Třeba Vás 
některý ze stovky letňanských plachtařů 
odveze na dovolenou či za prací daleko těž-
ším letadlem z Ruzyně nebo třeba z Kua la 
Lumpuru.
Plachtění je jediný letecký sport, který si 
může dovolit i student. Každý rok, bez do-
tací a bez kapříků, s mizivým zájmem okolí, 
začne v Letňanech létat deset nebo patnáct 
mladých kluků a holek z obyčejných rodin. 
Zvykají si na kázeň a objevují krásu naší 
země a své schopnosti a dovednosti. Hltají 
stovky stran učebnic, učí se vydělat si na 
své létání. I když třeba létat přestanou, 
neskončí na Hlavním nádraží u popelnic 
s injekční jehlou…  

A lítají mi přes dům, strašně nízko. 
A padaj…
Tak toto platí pro celý svět a všechna civilní 
letadla na této planetě: 
3. Všeobecná pravidla
3.1 Ochrana osob a majetku
3.1.1. Nedbalé nebo neopatrné zacházení 
s letadlem
Let musí být prováděn a s letadlem zachá-
zeno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost 
cestujících a posádky letadla, osob a ma-
jetku na zemi.
3.1.2. Minimální výšky
S výjimkou vzletu nebo přistání, nebo 
s vý jimkou povolení vydaného leteckým 
úřadem, se musí let nad hustě zastavěný-
mi místy nebo nad shromaždištěm lidí na 
volném prostranství konat v takové výšce, 
která dovolí, v případě vzniklého nebezpe-

čí, přistát bez ohrožení osob nebo majetku 
na zemi. 
Většina pilotů tohle ví a dodržuje. Ale…
Pocit ze zvládnutí letadla svádí…. a může 
i  zabít. Pokud, můj čtenáři někoho takové-
ho uvidíš, zkus si zapamatovat místo, čas 
a barvu letadla či poznávací značku. Čím 
dřív se tyto informace dostanou k instruk-
torům či inspektorům aeroklubu, tím lépe. 
A třeba tím zachráníš život a zabráníš další 
exhibici…
Letecké nehody… vždy se o ní dozvíte. Je 
to výjimečné sousto pro novináře. A přitom 
by bylo zajímavé porovnat třeba počet 
leteckých nehod na letňanském a kbel-
ském letišti a nehod řidičů či chodců na 
Mladoboleslavské ulici. Příčiny nehod leta-
del jsou vždy vyšetřovány, někdy i dlouho. 
A poučení z tohoto šetření se povinně dosta-
ne ke každému pilotovi v České republice, 
ať jde o soukromníka, plachtaře či pilota 
dopravních letadel. A je velmi nedůstojné 
hovořit o jakékoliv nehodě a jejím důvodu 
před tím, než jsou určeny její příčiny.

No dobře, ale co s tím kraválem. Ty 
letadla jsou starý.
Existují velmi účinné tlumiče hluku. A jsou 
zatím ve třech letňanských letadlech. Asi za 
150 000,- Kč na jedno letadlo. Jde o němec-
ké výrobky, certifikované i ve Švýcarsku. 
Bohužel, jeden z těchto strojů již neexistuje, 
druhý během podzimu, zimy a jara prodě-
lává rozsáhlou prohlídku po 1000 hodinách 
letu. Proto vlekáme náhradními Zlíny 
Z -142. Do nich je také certifikován tlumič, 
ale zatím na něj nejsou peníze. Třeba ty pe-
níze, které jsou na policejní manévry okolo 
fotbalových stadionů. Na dotace ziskového 
hokeje. Na aquaparky v obcích bez vody… 
Stačila by desetina těchto českých.
Brzo budou i na pražském nebi tišší stroje. 
Aeroklub Letňany již hledá nový stroj pro 
základní výcvik. Koneckonců, bzučící ultra-
lajty jsou již minulostí, všimli jste si….?
Letectví je měřítkem vyspělosti každé 
země. Řadu hlučných či nebezpečných 
aktivit je možné administrativně zakázat. 
Ve Švýcarsku například nesmí být organi-
zovány automobilové závody. Ale je to le-
tecká velmoc, kde se létá malými i velkými 
letadly více než v Čechách.
A nikdo z nás asi nechce, aby dopravní le-
tadla českých dopravců pilotovali převážně 
zahraniční posádky a náš vzduch střežili 
piloti ze spojeneckých zemí. Protože by 
nebylo piloty odkud brát. Protože většina 
profesionálních pilotů aerokluby prošla. 
A naučila se v nich nejen létat ale také vážit 
si své země a jejích obyvatel.

Ing.Vladislav PÁNEK

Fiktivní rozhovor
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Co se vejde do „forbesu“
Je tomu tak deset let zpátky, kdy jsem občas jezdil se zesnulým p. Burešem do nedalekých Svémyslic si zahrát, na docela dobře 
udržovaném stole, karambol. Hrávali jsme s místními a po odehráté partičce jsme se vždy v dobrém rozcházeli. Jednoho dne jsem 
byl telefonicky vyzván k opravě automatu a tak jsem ještě týž den kolem poledního přijel na opravu přístroje. Po otevření zadních 
dveří jsem se vnořil do útrob automatu a jal se ho opravovat. Za pár okamžiků jsem za zády zaslechl hlas místního Jardy, známého 
z partiček karambolu, který praví: „Ty poslouchej, nedalo by se z té mašinky vyndat alespoň 10 m2 dlažby a bojler?“ Otočil jsem se 
a nechápavě na něj upřel zrak. Jarda jen pronesl sám k sobě „no vidím, že asi nešlo“ a odešel. Dokončil jsem opravu a při konzumaci 
domácí polévky ke mně začal hovořit tamější výčepní: „Víš, on Jarda šel koupit výbavu do baráku a ujel mu autobus. A jak se nudil 
při čekání, tak tam vhodil dvacku, pak další a další…“
Vše jsem rázem pochopil a poslal soustrastný pohled na hráče, kterému se ani za mák nechtělo domů.  „Ja“

Sněhová vločka 
Jen Lípa

Tak jako bílá vločka sněhu, za letu z nebes v dětských hrách, 
zářící štěstím pro svou něhu bloudí má duše v temnotách. 

Tak jako slza na tvé tváři, slzička z žalu kanoucí, 
i moje hvězda věčně září drobounkým třpytem za noci.

Píseň úsvitu 
Jen Lípa 

S paprsky slunce mlhou ranní od věží píseň zaznívá, 
tiše a teskně, bez ustání, volá mě - krásná, mrazivá... 

kamenným chladem stěn a schodů i bronzem z věží nad náma, 
v mlhavé řece čeříc vodu - volá mě k sobě - Praha má!

Bedna s Windowsy
Dneska už mi Windows ňák nejdou přes disky, 

stojím s dlouhým kabelem nad bednou s popisky. 
Stojím s dlouhým kabelem jako amatér, 
to mi zase nefunguje ten můj adapter.

Ref:
Tak kopni do tý bedny, to se zas načekáš, 

než se Windows rozběhnou a pak se polekáš. 
Copak se to objevilo na obrazovce tvý, 

takhle snad nevypadá ani Windows eNTy.

Mít tak hodně RAMky, aby Windows šly, 
vytáhnu prachy z mamky, u ní by se našly. 

Tyhle blbý Windows mě začínají štvát,
asi radši s autíčky začnu si zas hrát.

Kdyby tak ty Windows nechtěly pořád stát, 
mohl bych se klidně u těch her i smát. 

Mohl bych si v klidu o hrách jen tak snít, 
a nemusel bych pořád zmáčknutý reset mít.

Když jsem spustil Windows a než se rozkoukal, 
ihned někam spadly a já už jen koukal. 

Čuměl jsem jak tupec, je to záhada, 
s Windowsama se přece nikdo nehádá.

Až kopneš do tý bedny, jak se to dělává, 
až v počítači zůstane jen dírka mrňavá. 

Jenom dírka mrňavá a k zkratu už jen krok, 
a z padesáti tisíc nemáš ani flok

„SezNet“

Humour a poezie
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Kbelské vosy
Vážení kbelští přátelé a příznivci fotbalového 
klubu Kbelských vos, vítám vás u dalšího po-
sledního čtení o sezóně podzim 2005. (pozn. 
– minulá povídání vycházela již ve starší 
podobě Kbeláku) Naše představení v této 
sezóně nebylo vůbec špatné, i když jsme 
do ní vstupovali s vidinou postupu. Můžu 
jen konstatovat, že skončit o skóre čtvrtí, 
také není špatné ! A proto jsem na nás hrdý 
a nelze nám v žádném zápase nic zásadního 

vytknout. Věřím, že tento manšaft bude vždy stát při sobě a nadále 
podávat dobré výsledky. Mám z naší společné práce obrovskou 
radost a jsem nesmírně šťastný, že se „Vosy“ jako klub daly  do-
hromady a utvořily takovou partu lidí, kterou nám opravdu mnozí 
závidí. Jsem mile překvapen z toho kolik lidí projevilo zájem a rádi 
by do „Vos“ vstoupili a hráli, nebo se alspoň jakkoliv angažovali. 
Touto cestou bych rád poděkoval našim hlavním sponzorům: firmě 
SOND Expres s.r.o. zejména pak jejím představitelům paní Evě 
Černé a Vlastimilu Černému, kteří se podíleli na chodu našeho 
klubu, nákupu sportovního oblečení (trička, teplákové soupravy) 
a dalších sportovních doplňků pro náš klub. Dále pak sponzorům 
– Pokrývačství a klempířství Tomáš Laibl, Fa Hort, Frauen Color 
– Děkujeme!
Jaký je náš cíl pro další sezónu ? Stabilizace kádru, lehké doplnění 
týmu o jednoho kvalitního útočníka a bojovat o postup do 2 ligy. 

Proto doufám, že to společnými silami dotáhneme tam kam opravdu 
patříme. A co na závěr, snad jen poděkovat všem hráčům, celému 
realizačnímu týmu, sponzorům, fanouškům a všem kbelským 
občanům, kteří nám alespoň trochu fandí a naší práci uznávají. 
Děkujeme.
„Ať žije parta lidí, kterým tluče žlutočerné srdce !“
Krásný a příjemný rok rok 2006 přeje

Tomáš Haniak
Prezident Kbelských Vos

Pro úplnost přinášíme výsledky sezóny podzim 2005 :

3. liga – skupina B
Mastný tyče - Kbelské vosy 0 : 6
Suchdol Sabres A - Kbelské vosy 3 : 5
Kbelské vosy - Kvasnicové hlavy 2 : 0
Lucián FC  A - Kbelské vosy 5 : 0
Kbelské vosy - Oratoř Kobylisy 2 : 2
Partizán Břevnov - Kbelské vosy 1 : 1
Kbelské vosy - Baltimora 1 : 0
Deko - Kbelské vosy 3 : 1
Kbelské vosy - England United FC 1 : 3
J. R. Club A - Kbelské vosy 2 : 7
Kbelské vosy - F. C. K. 1 : 1

Sport

S dobrým větrem v zádech
Činnost 17. skautského oddílu Tate washte 
Kbely

Dostali jsme příležitost prezentovat naši 
činnost na stránkách Kbeláku a vzhledem 
k tomu, že je tomu dnes poprvé, rádi by-
chom Vás informovali o tom, co „jsme 
zač“, v čem spočívá náš program a co Vám 
můžeme nabídnout. Skautské oddíly ve 
Kbelích fungují již od počátku devadesá-
tých let a vždy byly členy největší skautské 
organizace u nás – Junáka, svazu skautů 
a skautek. Navazujeme na tradici bývalých 
kbelských oddílů Delaware, Tiliacordata, 
Arnika a Apewakan. Horkou novinkou 
je skutečnost, že jsme se z organizačních 
a výchovných důvodů rozhodli spojit bý-
valé dva oddíly 37. dívčí a 17. chlapecký 
– v jeden – smíšený, tzv. koedukovaný. 
Vznikl tak i nový název, který má svůj 
původ v řeči prérijních indiánů a znamená 

„dobrý vítr“. V něm se nacházejí tři dílčí 
složky – mladší holky – tzv. světlušky; 
mladší kluci – tzv. vlčata a třetí složkou 
je smíšená parta skautů a skautek. Do 
mladších patří děti od první do páté třídy, 
ke starším děti od pátého do osmého až 
devátého ročníku ZŠ. Středoškoláci a ještě 
starší se sdružují v oddíle roverů – tzv. 
kmeni, který nese jméno Poljana a z jehož 
řad jsou i vedoucí dětských oddílů, kteří 
jsou téměř všichni studenty, či absolventy 
pedagogických fakult. Z hlediska správního 
patří oba oddíly do střediska Athabaska, 
které sídlí v Čakovicích a sdružuje kromě 
Kbel a Čakovic ještě oddíly z Letňan. Při 
volbě náplně činnosti vycházíme z cíle 
přispívat k výchově schopných, uvědo-
mělých a především univerzálně zdatných 
a vzdělaných občanů. Na rozdíl od ostatních 
kroužků nabízíme důraz na výchovnou 
složku, přátelství a všestrannost. Z toho 
plyne orientace na různé sporty, od popu-
lárního fotbalu a florbalu, přes softball až 
ke zkoušení i méně známých či běžných 
sportovních odvětví jako je například lak-
ros nebo frisbee. Dále se snažíme vhodně 
působit v oblasti ekologie a pravidelně 
se věnujeme zdravovědě včetně praktic-
kých nácviků. Vyhýbáme se falešnému 
vlastenčení, vojenské drezůře a přežitým 
zábavám dob minulých, naopak se snažíme 
jít s dobou, nabízet zajímavý program pro 
všestranně zaměřené kluky a holky, kteří 
a které chtějí svět zanechat o něco lepší, než 

jej „našli“. Táboříme v CHKO Broumovsko 
v indiánských týpí, která umožňují bydlení 
po pěti. Takové týpí vyžaduje bedlivou péči 
a odměnou za ni dává obyvatelům pohodlí 
ohně a životu v přírodě dodává příchuť 
romantiky. Na začátku prázdnin přijíždíme 
„na zelenou louku“ a stejně tak místo vy-
padá, když za tři neděle odjíždíme domů. 
V současnosti naše oddíly navštěvuje kolem 
40 dětí školního věku a dalších 30 starších 
se setkává v roverském oddíle-kmeni. Jak 

vidíte, není nás málo, ale to neznamená, 
že bychom se bránili „nové krvi“ – jedi-
nou podmínkou pro přijetí k mladším je, 
aby dítko umělo jakžtakž číst a psát, dále 
záleží už jen na něm. Potřebujete-li síly 
na jakoukoliv dobročinnou akci, brigádu 
či podobně, neváhejte se na nás obrátit, 
bude-li to v našich silách, rádi pomůžeme 
s organizací či praktickou realizací.
KONTAKT: tate.washte@centrum.cz; 
www.apewakan.wz.cz (dle starého od-
dílu)
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Stolní tenis
Historie vzniku kbel-
ského oddílu sahá do 
minulosti před 50. lety. 
Herna klubu v místní 
sokolovně byla původně 
na ochozech sálu, výji-

mečně na sále a nyní na odděleném bývalém 
jevišti. Dost dobře je známa až historie od 
šedesátých let, kdy byla kbelská družstva 
v okresních přeborech Praha - východ. 
Jedním z mezníků je rok 1967, kdy muž-
stvo „A“ postoupilo z kvalifikace vítězů 
okresních přeborů do soutěže středočeského 
kraje ! Připojením Kbel k hlavnímu městu 
Praze a změnou herních řádů však ustává 
motivace a řada hráčů z okolí odchází-ze-
jména do Satalic. Teprve po 10 letech se 
hráčský kádr stabilizuje a stolní tenisté se 
postupně propracovávají až do čela I. třídy 
pražského přeboru ! Období let 1978-1995 
patří k nejúspěšnějším. V soutěžích hraje až 
5 družstev mužů, žen a mládeže. Přicházely 
i dobré výsledky v mistrovských soutěžích, 
turnajích a přeborech. Hráči zaujali i dobré 
postavení v pražském žebříčku - nejlepší 
čtyři mezi 80. až 100. místem. 
Oddíl stolního tenisu Sokola Kbely má 
k  dnešnímu dni 28 členů. Z toho 26 
mužů a dvě ženy. Předsedou oddílu je 
Vladimír Svoboda, který hraje za mužstvo 
A. V současné době má oddíl čtyři soutěžní 
družstva mužů, která se účastní dlouhodobé 

soutěže ČAST – oblast Praha. Družstva 
jsou podle výkonnosti zařazena do různých 
výkonnostních tříd. „A“ - hraje 2.třídu, „B“ 
- hraje 3. třídu, „C“ – hraje 4.třídu a „D“ hraje 
5. třídu.
Mezi členy oddílu jsou čtyři členové, kteří 
vykonávají funkci rozhodčího stolního 
tenisu  s licencí C a dokonce máme tu čest 
hrát po boku pana Jiřího Hrdého, který je 
aktivním mezinárodním rozhodčím a je 
členem výboru ČAST.
V roce 2005 jsme zorganizovali tři oddí-
lové turnaje. V létě se uskutečnil 3. ročník 
Letního turnaje, který vyhrál Větrovský 
Václav ( 9 hráčů ). V září to byl 5. ročník 
Kbel Cupu - memoriál Jardy Trpišovského 
a tento turnaj za účasti 10 hráčů vyhrál 
Svoboda Vladimír. V listopadu se odehrál 
už 14. ročník Vánočního turnaje a ve finále 
porazil  Větrovský – Svobodu.
Členové oddílu si hradí ze svých peněžních 
zdrojů míčky, dresy (včetně vhodné sálové 
obuvi), pálky a ostatní potřebný materiál 
k provozování stolního tenisu.
Oddíl má i svoje webovské stránky, které 
vytvořil Vladimír Svoboda: www.ping-
-kbely-pong-ct.wz.cz 
Téměř všichni členové Oddílu stolního 
tenisu se ještě účastní herních aktivit or-
ganizovaných PRST- Pražský rekreační 
stolní tenis, což je souběžná soutěž se 
soutěží ČAST. Členové tak reprezentují 
Sokol Kbely i v dalších soutěžích a mají 

ideální příležitost sehrát téměř dvojnásobné 
množství soutěžních utkání v sezóně. Tato 
rekreační utkání se odehrávají v herně 
České televize a Slivence.  Naši členové se 
též účastní různých jednorázových turnajů, 
jako Prague open 2005 a GP Čakovice.
V Praze   31.12.2005

Předseda oddílu stolního tenisu 
Svoboda Vladimír

V sobotu 10. 12. 2005 se uskutečnil 14.roč-
ník tradičního Vánočního turnaje ve stolním 
tenise o putovní pohár. Hrálo se v místní 
sokolovně ve Kbelích. Turnaje se zúčastnilo 
13 hráčů. 

Celkové pořadí v soutěži jednotlivců :
1.  Větrovský
2.  Svoboda
3.  Srb
4.  Vašák st.
5.  Zejda
6.  Trnka
7.  Doležal
8.  Gold
9.  Klofanda
10.  Hildebrand
11.  Vašák ml.
12.  Pták
13.  Vrba

Rozpis zápasů
Neděle 8.1. 2006
10:00 FC Háje JM – TJ Avia Čakovice
13:00 1.FC Prosex – SK Třeboradice
Sobota 14.1. 2006
13:00 TJ Slavoj Hloubětín – SK Třeboradice
Neděle 15.1. 2006
10:00 TJ Avia Čakovice – 1.FC Prosex
13:00 Spartak Kbely – SK Ďáblice
Sobota 21.1. 2006
10:00 FC Háje JM - SK Ďáblice
13:00 1FC Prosex – Forum Ukrajinců
Neděle 22.1. 2006
10:00 Spartak Kbely – TJ Slavoj Hloubětín
13:00 SK Třeboradice – TJ Avia Čakovice
Sobota 28.1. 2006
10:00 TJ Slavoj Hloubětín – TJ Avia Čakovice
13:00 Forum Ukrajinců – SK Třeboradice
Neděle 29.1. 2006
10:00 SK Ďáblice – 1.FC Prosex
13:00 Spartak Kbely – FC Háje JM
Sobota 4.2. 2006
10:00 Spartak Kbely – Forum Ukrajinců

13:00 SK Třeboradice – SK Ďáblice
Sobota 11.2. 2006
10:00 1.FC Prosex – Spartak Kbely
13:00 FC Háje JM – TJ Slavoj Hloubětín
Neděle 12.2. 2006
13:00 TJ Avia Čakovice – Forum Ukrajinců
Sobota 18.2. 2006
10:00 TJ Slavoj Hloubětín – Forum Ukrajinců
13:00 SK Ďáblice – TJ Avia Čakovice
Neděle 19.2. 2006
10:00 Spartak Kbely – SK Třeboradice
13:00 FC Háje JM – 1.FC Prosex
Sobota 25.2. 2006
10:00 Forum Ukrajinců – FC Háje JM
13:00 SK Ďáblice – TJ Slavoj Hloubětín
Sobota 4.3. 2006
10:00 SK Třeboradice – FC Háje JM
13:00 TJ Avia Čakovice – Spartak Kbely
Neděle 5.3. 2006
10:00 Forum Ukrajinců – SK Ďáblice
13:00 1.FC Prosex – TJ Slavoj Hloubětín

2. ročník zimního fotbalového turnaje KBELÁK CUP 
pod záštitou starosty městské části Prahy 19

Sport
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Kbely očima hokejisty
Milan ANTOŠ 
Pozice: útočník 
Narozen: 5.3.1970 
Výška: 186 cm 
Váha: 92 kg 
Hokejka: P
Milan Antoš se narodil 5.3. 1970 v Praze. Je slávistickým odcho-
vancem, s klubem svého srdce prožil období v 1.lize, byl i u vze-
stupu Slavie a v roce 1994 slavil jako kapitán mužstva postup do 
extraligy. Na pět let pak Slavii opustil, aby se zas do klubu vrátil 
a prožil všechny úspěchy posledních let, v sezóně 2002/03 se 
radoval se Slavií z mistrovského titulu. Od letošního léta se stal 
posilou Ústí nad Labem, se Lvy by chtěl jako kapitán vybojovat 
postup do extraligy. Před začátkem letošní sezóny měl na svém 
kontě odehráno v extralize 575 zápasů, vstřelil 120 branek a na 
186 jich nahrál.

Milane, ty ses ve Kbelích narodil??
Jsem třetí generace rodiny, která žije ve Kbelích, děda, táta i já 
jsme Kbeláci. Babička mi vyprávěla historky, jak to dřív tady na 
vsi vypadalo, tak říkávala Kbelům. Dokonce se vypráví, jak chodila 
na drby k sousedům a za ní se batolily husy. Pamatuji, jak jsme 
jako malí kluci jezdili na kolech po panelových cestách a někde 
ani panely nebyly. 

Co se ti ve Kbelích líbí?? 
Žiji tady a sleduji změny v naší obci, některé se mi líbí a je jich 
spousta, třeba opravené silnice a chodníky, nebo nový kostel a rad-

nici, opravené fasády bytových domů. Ale co mě nejvíc nadchlo, 
jsou dětská hřiště a sportoviště - to je prostě nádhera, srovnávat 
ani nemá cenu, protože srovnávat škváru s umělou trávou třetí 
generace snad ani nejde. Basketbalové koše, branky na kopanou 
a dráha na kolečkové brusle, to jsem jako kluk nezažil a dnešní 
generaci kluků a holek to moc přeji.

Co se ti naopak ve Kbelích nelíbí??
Nechápu přístup některých občanů, kteří už pravděpodobně o děti 
nemají zájem, nebo hledí jen na sebe 
a chodí na dětská hřiště venčit psy. 
Proto tady postrádám park určený 
k venčení psů. Nebo zástavba u ryb-
níka, jak se tam na sebe tlačí několik 
nově postavených domů. Kde budou 
pověstné čarodějnice, které se pálily 
hned naproti a scházela se tam na 
nich valná část občanů? Ale přeci jen 
musím říct, že mám Kbely moc rád, 
právě proto, že tak nějak zůstávají 
stranou a přitom mi umožňují být v Praze. A hlavně znám tady 
spoustu lidí a cítím se tady doma, se vším všudy, se školou kam 
jsem chodil, hřištěm, kde jsem kopal do míče, nebo rybníkem, na 
kterém jsem hrál první zápas, když v zimě zamrzl.
Jaká je tvoje nejoblíbenější kniha?? 
Mým oblíbeným autorem je Henrik Sienkiewicz. Četl jsem od něj 
skoro všechno.

Co nám povíš závěrem??
 No nakonec snad to, že Kbely začínají být čím dál hezčí, ale mě 
tady pořád chybí sportovní hala, protože stará sokolovna už je 
hodně zastaralá a basketbal se ve Kbelích hrával hodně dobře, 
dokonce tady hrál i pan prezident Klaus. Ale to už bude zase asi 
pro moje děti, pro tu další generaci, která tu halu třeba postaví. No 
a to tu naší obec zase trochu zkrášlí.

Milan Antoš

Sport

STEM – Středisko empirických 
výzkumů, s.r.o., 

Sabinova 3, 130 02 Praha 3
hledá 

externí 
spolupracovníky – 

tazatele
k doplnění tazatelské sítě v Praze.

Podmínkou je věk nad 18 let 
a dobré komunikační schopnosti.

Zájemci hlaste se písemně na adresu 
Sabinova 3, 130 02 Praha 3, 

tel.: 284 019 100, 284 019 158 
nebo e-mail: cerna@stem.cz

Infocentrum sociální pomoci KONTAKT MCSSP, 
Palackého náměstí, podchod metra B, Praha 2,

tel.: 222 563 704, 222 562 234, dotazy  lze zasílat 
e-mailem: infokontakt@mcssp.cz, odpovíme do 3 dnů.

 nabízí bezplatně:
Sociální poradna - Po, St: 10 - 18, Čt: 8 - 16, Pá: 8 - 12 hodin

Specializované poradny: 
Novinka! Poradna pro nezaměstnané - Po: 10 - 14 hodin

Sociální poradna pro sluchově postižené ve znakové řeči - 
Po: 13 - 16 hodin

Poradna pro rodiče, jejichž děti užívají drogy - St: 16 - 18 hodin
Novinka! Svépomocná poradna pro uživatele psychiatrických služeb 

nebo jejich příbuzné - 2. středa v měsíci: 12,30 - 14,30 hodin
Poradna pro ženy po ablaci prsu a rodinné příslušníky  

1. středa v měsíci: 14 -17 hodin
Občanská poradna Čt: 10 - 16 hodin 

Nová provozní doba! Poradna pro handicap: Pá 8 - 12 hodin 
(informace o sociálních dávkách, o mimořádných výhodách, 

k problematice inv. důchodů, zdravotního postižení, kontakty na 
organizace a socálně zdravotní služby, informace pro zaměstnavatele 

ohledně zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných) 
PhDr. Marie Šusterová, 604 23 10 85, vedoucí KONTAKTU
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Pozor nový sál v Lidovém domě !
Kulturní dění ve Kbelích ožije 

Dne 15. 12. 2005 byla za rekordní 3 měsíce dokončena komplexní 
proměna sálu Lidového domu, jehož novou podobou budou mnozí 
z vás překvapeni. Nebudeme vám však prozrazovat více, místo 
toho vás srdečně zveme 31. ledna na slavnostní zahájení, které se 
uskuteční formou pásma představení kbelské základní a mateřské 
školy, a to od 17,00 hodin v tomto novém sále. Investiční pro-
středky vynaložené do obnovy interiéru činily více jak 7,3 mil Kč 
a finančně se na nich bude podílet firma SOND Expres s.r.o., která 
následněpřevezme i obstaravatelskou činnost ohledně zajištění 
kulturního dění ve Kbelích a proto vám zároveň přinášíme program 
Lidového domu na měsíce únor a březen 2006 :

LIDOVÝ DŮM
Toužimská 244, Praha 9 – Kbely, tel. 286 850 853

ÚNOR
St 1. 2. od 20:30 ZAHAJOVACÍ VEČÍREK
 Vystoupení sk. BROUCI BAND (Beatles revival) + oldies 

videoparty, vstup zdarma. Sál otevřen od 19:30.
Čt 2. 2. od 20:30 JAKUB SMOLÍK s kapelou
 Koncert Country Radia
 Vstupné v předprodeji : 200,- Kč, na místě 240,- Kč
Pá 3. 2. od 20:30 STO ZVÍŘAT
 Ska koncert
 Vstupné v předprodeji 85,- Kč, na místě 100,- Kč
 po koncertě ROCKOTÉKA S VIDEOPROJEKCÍ
 DJ Pavel Malúš (Radio BEAT), půlnoční soutěž o 1.000,- Kč
 Ženy a dívky vstup zdarma, vstupné pro muže 50,- Kč
So 4. 2. od 14:00 BATMAN A ROBIN (promítání pro děti)
 Americký akční film, hrají: Arnold Scwarzenegger, George 

Clooney, Uma Thurman, Chris O’Donnell.
 Režie: Joel Schumacher, 125 min., 1997
 Vstup zdarma
So 4. 2. od 21:30 DISKOTÉKA S VIDEOBLOKY 80. A 90. LET
 DJ Pavel Wožniak, v 22:00 a v 24:00 soutěže o tisíce korun
 Ženy a dívky vstup zdarma, vstupné pro muže 50 Kč
Út 7.4. od 20:30 TROJA
 Americký historický film s Orlando Bloomem a Bradem Pittem 

v hlavních rolích, 160 min.
 Vstup zdarma
 Čt 9. 2. od 20:30 PAVEL DOBEŠ
 Koncert Country Radia 89,5 FM
 Vstupné v předprodeji : 89,50 Kč, na místě 110,- Kč
Pá 10. 2. od 20:30 ŠPEJBL´S HELPRS (AC/DC revival)
 Rock koncert
 Vstupné v předprodeji 50,- Kč, na místě 60,- Kč
 po koncertě ROCKOTÉKA S VIDEOPROJEKCÍ
 DJ Pavel Malúš (Radio BEAT), půlnoční soutěž o 1.000 Kč
 Ženy a dívky vstup zdarma, vstupné pro muže 50 Kč
So 11. 2. od 14:00 TOM A JERRY: NEJVĚTŠÍ HONIČKY (pro-

mítání pro děti)
 Americký animovaný film. Režie: William Hanna, Joseph 

Barbera, 89 min., 2000
 Vstup zdarma
So 11. 2. od 21:30 DISKOTÉKA S VIDEOBLOKY 80. A 90. LET
 DJ Pavel Wožniak, v 22:00 a v 24:00 soutěže o tisíce korun
 Ženy a dívky vstup zdarma, vstupné pro muže 50,- Kč
Út 14.2. od 20:30 SOUTH PARK: PEKLO NA ZEMI
 Kultovní americká animovaná komedie s Kennym, Cartmanem, 

Stanem, Kylem a Saddámem Husajnem v hlavních rolích, 81 min. 
Vstup zdarma

St 15. 2. od 17:00 ČESKO – NĚMECKO
 Velkoplošná projekce hokejového zápasu
 Vstup zdarma
Čt 16. 2. od 20:30 JANOUŠEK – SAMSON – REDL – 

ŠANCLOVÁ
 KŘEST SPOLEČNÉHO CD
 Koncert Country Radia
 Vstupné v předprodeji : 200,- Kč, na místě 240,- Kč
Pá 17. 2. od 20:00 MYSLIVECKÝ BÁL
 Tombola, hraje sk. Sax Dixi Band
 Vstupné 190,- Kč
 Předprodej :v restauraci Delta 
So 18. 2. od 14:00 SCOOBY DOO: NEJVĚTŠÍ TAJEMSTVÍ 

(promítání pro děti)
 Americký animovaný film. Režie: William Hanna, Joseph 

Barbera, 85 min.
 Vstup zdarma
So 18. 2. od 21:00 ČESKO – FINSKO
 Velkoplošná projekce hokejového zápasu
 Vstup zdarma. Po skončení hokeje : 
 DISKOTÉKA S VIDEOBLOKY 80. A 90. LET
 DJ Pavel Wožniak, půlnoční soutěž o 1.000,- Kč
 Ženy a dívky vstup zdarma, vstupné pro muže 50,- Kč
Ne 19. 2. od 20:00 ČESKO – ITÁLIE
 Velkoplošná projekce hokejového zápasu
 Vstup zdarma
Út 21. 2. od 16:30 ČESKO - KANADA
 Velkoplošná projekce hokejového zápasu
 Vstup zdarma
St 22. 2. od 16:30 ČTVRTFINÁLE OLYMPIJSKÉHO 

HOKEJOVÉHO TURNAJE
 Velkoplošná projekce hokejových zápasů
 Vstup zdarma
Čt 23. 2. od 20:30 MIŠÍK – PROKOP - HLADÍK – ANDRŠT 

– HRUBÝ
 JEDINÝ SPOLEČNÝ AKUSTICKÝ KONCERT HUDEBNÍCH 

OSOBNOSTÍ 
 Vstupné v předprodeji : 160,- Kč, na místě 195,- Kč
Pá 24. 2. od 16:30 a SEMIFINÁLE OLYMPIJSKÉHO 

HOKEJOVÉHO TURNAJE
 od 21:00 Velkoplošná projekce hokejových zápasů
 Vstup zdarma. Po skončení hokeje :
 ROCKOTÉKA S VIDEOPROJEKCÍ
 DJ Pavel Malúš (Radio BEAT), půlnoční soutěž o 1.000,- Kč
 Ženy a dívky vstup zdarma, vstupné pro muže 50 Kč
So 25. 2. od 14:00 AGENT BÍLÁ KRVINKA (promítání pro 

děti)
 Americká hraná i animovaná komedie,
 Hrají : Laurenc Fischburne, Chris Rock, David Hyde 

Pierce…
 Režie: Peter Farrely a Bobby Farrely, 95 min., 2001
 Vstup zdarma
So 25. 2. od 20:30 UTKÁNÍ O OLYMPIJSKÝ HOKEJOVÝ 

BRONZ
 Velkoplošná projekce hokejového zápasu
 Vstup zdarma. Po skončení hokeje: 
 DISKOTÉKA S VIDEOBLOKY 80. A 90. LET
 DJ Pavel Wožniak, půlnoční soutěž o 1.000 Kč
 Ženy a dívky vstup zdarma, vstupné pro muže 50,- Kč
Ne 26. 2. od 14:00 FINÁLOVÉ HOKEJOVÉ UTKÁNÍ 

OLYMPIJSKÝCH HER
 Velkoplošná projekce hokejového zápasu. Vstup zdarma.
Út 28.2. od 20:30 PÁN PRSTENŮ: NÁVRAT KRÁLE
 Oscary oceněný americký fantasy film – závěrečná část trilogie, 

v hlavních rolích Elijah Wood a Liv Tyler, 201 min.
 Vstup zdarma

Kultura
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BŘEZEN
Čt 2. 3. od 20:30 HONZA NEDVĚD
 Koncert Country Radia
 Vstupné v předprodeji : 185,- Kč, na místě 220,- Kč
Pá 3. 3. od 20:30 GAIA MESIAH
 Rock koncert
 Vstupné v předprodeji 75,- Kč, na místě 90,- Kč,
 po koncertě ROCKOTÉKA S VIDEOPROJEKCÍ
 DJ Pavel Malúš (Radio BEAT), půlnoční soutěž o 1.000 Kč
 Ženy a dívky vstup zdarma, vstupné pro muže 50,- Kč
So 4. 3. od 14:00 KLOKAN JACK (promítáni pro děti)
 Americká dobrodružná komedie
 Režie: David McNally, 89 min., 2003
 Vstup zdarma
So 4. 3. od 21:30 DISKOTÉKA S VIDEOBLOKY 80. A 90. LET
 DJ Pavel Wožniak, v 22:00 a v 24:00 soutěže o tisíce korun
 Ženy a dívky vstup zdarma, vstupné pro muže 50,- Kč
Út 7.3. od 20:30 PŘEBER SI TO 2
 Pokračování úspěšné americké komedie s Robertem De Nirem 

a Billy Crystalem v hlavních rolích, 95 min.
 Vstup zdarma
Čt 9. 3. od 20:30  Koncert Country Radia
 Vstupné bude upřesněno
Pá 10. 3. od 20:30 TLESKAČ
 Ska koncert
 Vstupné v předprodeji 85,- Kč, na místě 100,- Kč,
 po koncertě ROCKOTÉKA S VIDEOPROJEKCÍ
 DJ Pavel Malúš (Radio BEAT), půlnoční soutěž o 1.000 Kč
 Ženy a dívky vstup zdarma, vstupné pro muže 50,- Kč
So 11. 3. od 14:00 MŮJ PES SKIP (promítání pro děti)
 Americký rodinný film, hrají: Frankie Muniz, Diane Lane, 

Kevin Bacon…..
 Režie: Jay Russell, 95 min., 2000
 Vstup zdarma
So 11. 3. od 21:30 DISKOTÉKA S VIDEOBLOKY 80. A 90. LET
 DJ Pavel Wožniak, v 22:00 a v 24:00 soutěže o tisíce korun
 Ženy a dívky vstup zdarma, vstupné pro muže 50,- Kč
Út 14. 3. od 18:00 a NATÁČENÍ PRIMA TV: NIKDO NENÍ 

DOKONALÝ
 od 21:30  Úroveň znalostí obyvatel Kbel prověří Jiří Krampol 

a jeho hosté
 Vstupné v předprodeji 185,- Kč, na místě 220,- Kč
Čt 16. 3. od 20:30 Koncert Country Radia – účinkující dodatečně 

oznámíme
 Vstupné bude upřesněno
Pá 17. 3. od 20:00 HASIČSKÝ BÁL
 Tombola, hraje sk. Kosí bratři
 Vstupné 120,- Kč
 Předprodej v Lidovém domě a v drogerii Dvořák
So 18. 3. od 14:00 PLUTO NASH (promítání pro děti)
 Americká akční komedie
 Režie: Ron Underwood, 95 min., 2002
 Vstup Zdarma
So 18. 3. od 21:30 DISKOTÉKA S VIDEOBLOKY 80. A 90. LET
 DJ Pavel Wožniak, v 22:00 a v 24:00 soutěže o tisíce korun
 Ženy a dívky vstup zdarma, vstupné pro muže 50,- Kč
Út 21.3. od 20:30 HARRY POTTER A VĚZEŇ Z AZKABANU
 Třetí díl americké ságy o čarodějnickém učni s Danielem 

Redcliffem v hlavní roli, 150 min.
 Vstup zdarma

Čt23. 3. od 20:30 PAVEL WOŽNIAK s kapelou
 KŘEST CD MUŽ SE SRDCEM KOVBOJE
 Koncert Country Radia 89.5 FM
 Vstupné v předprodeji: 89,50 Kč, na místě 110,- Kč
Pá24. 3. od 20:30 VISACÍ ZÁMEK + VÍTKOVO KVARTETO
 OSLAVA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ HÁROŠE 

ČÁPÁTYHO A PRAŽSKÉHO DÉMONA
 Rock koncert
 Vstupné v předprodeji 85,- Kč, na místě 100,- Kč,
 po koncertě ROCKOTÉKA S VIDEOPROJEKCÍ
 DJ Pavel Malúš (Radio BEAT), půlnoční soutěž o 1.000 Kč
 Ženy a dívky vstup zdarma, vstupné pro muže 50,- Kč
So 25. 3. od 14:00 SCOOBY DOO A MEXICKÁ PŘÍŠERA (pro-

mítání pro děti)
 Americký animovaný film. Režie: William Hanna, Joseph 

Barbera, 72 min.
 Vstup Zdarma
So 25. 3. od 21:30 DISKOTÉKA S VIDEOBLOKY 80. A 90. LET
 DJ Pavel Wožniak, v 22:00 a v 24:00 soutěže o tisíce korun
 Ženy a dívky vstup zdarma, vstupné pro muže 50,- Kč
Út 28.3. od 20:30 ACE VENTURA – ZVÍŘECÍ DETEKTIV
Americká komedie s Jimem Carreym v hlavní roli, 87 min
Vstup zdarma
Čt30. 3. od 20:30 ROBERT KŘESŤAN a DRUHÁ TRÁVA
 15 LET OD ZALOŽENÍ KAPELY
 Koncert Country Radia
 Vstupné v předprodeji: 160,- Kč, na místě 195,- Kč
Pá31. 3. od 20:30 RAMMSTEIN MEMBER´S CLUB
 Rock koncert
 Vstupné v předprodeji 50,- Kč, na místě 60,- Kč,
 po koncertě ROCKOTÉKA S VIDEOPROJEKCÍ
 DJ Pavel Malúš (Radio BEAT), půlnoční soutěž o 1.000 Kč
 Ženy a dívky vstup zdarma, vstupné pro muže 50,- Kč

NA DUBEN PŘIPRAVUJEME:
Út 4. 4. od 20:30 MATRIX REVOLUTIONS
 Závěrečná část americké sci-fi trilogie s Keanu Reevesem 

v hlavní roli, 128 min.
 Čt 6. 4. od 20:30 FEŠÁCI
 Koncert Country Radia
Út 11. 4. od 20:30 AUSTIN POWERS - GOLDMEMBER
 Americká komedie s Mikem Myersem a Beyonce Knowles 

v hlavních rolích, 94 min.
Pá 14. 4. od 20:30 VELIKONOČNÍ JIŽANSKÁ NOC
 Festival jižanského rocku a blues rocku

ZAJISTĚTE SI VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI – 
UŠETŘÍTE!
Na většinu akcí Lidového domu se prodávají vstupenky v předpro-
deji za výhodnější ceny. Předprodej vstupenek ve vinárně Lidového 
domu ve Kbelích a na dalších místech prodejní sítě Ticketportal :
VINÁRNA LIDOVÉHO DOMU KBELY, Po -Pá 10:00 – 17:00, tel. 
286 850 853, BRANDÝS NAD LABEM, Komenského nám. 1267, 
PAO cestovní kancelář, Po - Čt 8:30 – 17:00, Pá 8:30 – 16:00, 
tel. 326 902 848PALÁC FLÓRA, Vinohradská 151, 1. patro/služ-
by, Po – Ne 9:00 – 21:00.,PRAHA 1, Na příkopě 18, ČEDOK, 
Po – Pá 9:00 – 19:00, So – Ne 9:30 – 14:30PRAHA 8 – LIBEŇ, 
Heydukova 7, EVA TOUR, Po – Čt 8:30 – 17:00, Pá 8:30 – 15:30, 
tel. 284 826 625, 284 826 641
Další předprodejní místa najdete na www.ticketportal.cz
Na diskotéky, rockotéky a veřejnou projekci je umožněn vstup 
osobám starším 15 let. 
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Historie rádia
Nový AM vysílač o výkonu 250W byl dove-
zen do Kbel 10 ledna roku 1923. Následuje 
montáž, pronásledována neustálými potí-
žemi. Poruchy telefonních linek, výpadky 
proudu, kdy se nikdo nenamáhal oznámit 
tak důležitému zařízení, jaký bezesporu 
rádiová stanice je, opravy síťového vede-
ní. Pro zajímavost, kmitočtové rozdělení 
tehdy neexistovalo, stanice přelaďovaly 
od 300 do 2000 metrů vlnové délky, jak se 
operatérům zalíbilo, někdy dokonce stačil 
vítr kymácející anténou.
Počátky rozhlasového vysílání byly ne-
obyčejně složité. Kbelská stanice byla 
totiž umístěna v dřevěném domku, který 
poskytoval nejnutnější prostor jen pro dva 
technické pracovníky. Pro ostatní progra-
mové pracovníky a první účinkující, kteří 
zajišťovali vlastní náplň vysílání, zde neby-
lo místo. Když se 16. května 1923, dva dny 
před zahájením rozhlasu, do Kbel dostavili 
Eduard Svoboda a Miloš Čtrnáctý, aby 
vysílání připravili, byli pro nedostatek vol-
ného místa odmítnuti. Oba dva ale měli v tu 
dobu štěstí a tak pro svou přípravu využili 
skautského stanu, který shodou okolností 
byl vedle stanice postaven o den dříve.
Kbelská stanice u Prahy nebyla pro pravi-
delné šíření hudebního a slovesného pro-
gramu vůbec vhodná. Nejenže byla daleko 
od Prahy, od kulturního a společenského 
centra, ale hlavně byla špatně dostupná. 
Spojení hromadnou dopravou bylo kom-
plikované. Zaměstnanci jezdili tramvají na 
konečnou do Vysočan a potom pokračovali 
ještě skoro půl hodiny pěšky. Pro účinkující 
Radiojournal zajistil taxislužbu jedné praž-
ské firmy, která cenově vycházela vstříc. 
Dále stanice na kbelském letišti byla zřízena 

jako telegrafní vysílačka pro leteckou služ-
bu a jako stanice pro radiofonii mohla být 
používána jen po technické úpravě. Přesto 
poslech programu byl nepříjemně rušen stá-
lým tónem ve výši 500 Hz. Tato technická 
závada byla vyvolána nedostatečnou filtrací 
usměrněného proudu a byla odstraněna až 
v listopadu 1924, kdy byl vysílač rekon-
struován. Pro potřeby rozhlasového vysílání 
byla využívaná od 18. května 1923 do února 
1925, kdy se vysílací stanice přemístila do 
Strašnic.
První „vysílací den“ byl zajištěn pod ve-
dením Svobody hudebním programem, 
který živě ze stanu mj. vybaveného za-
půjčeným klavírem a kobercem, obstarali 
členové orchestru bia Sanssouci. Zahráli 
Si cilianu z opery Sedlák kavalír od Pietra 
Mascagniho. Na klavír je doprovázel Ka-
rel Sergej Duda, bývalý profesor carské 
konzervatoře v Kyjevě. V programu také 
vystoupila pěvkyně Růžena Topinková, 
která zazpívala Malátovy písně.
Je vhodné i zmínit, z dnešního pohledu 
úsměvný začátek vysílání. První pořad 
uváděl technik Vlach, který ještě před ohlá-
šením vstoupil do éteru při ladění stanice 
svým hlubokým - áááááá -. Vysílání později 
zahajoval slovy: „Haló - haló - zde radio-
stanice O. K. P. Kbely u Prahy, prozatímní 
vysílací stanice Radiojournalu, která vysílá 
na vlně 1025 m zprávy a program.“ Pak 
nahlásil jednotlivá hudební čísla a nakonec 
se s posluchači rozloučil pozdravem „na 
slyšenou“.
Další perličkou je třeba fakt, že osmnáctý 
květnový den byl deštivý se silným vět-
rem. Účinkující a technici trnuli hrůzou, 
že vítr stanové studio odnese a znemožní 
vysílání programu. Při vystoupení pěvkyně 
Topinkové dokonce jakýsi pes podlezl stěnu 

stanu, aby se ochránil před nepohodou a do-
provodil zpěvačku svým štěkotem. Naštěstí 
mikrofon nebyl tak citlivý, aby jeho projev 
zachytil, přesto si všichni oddychli, když 
byl pes chycen a ze stanu odveden.
Důležité je také se zmínit, jak na vysílání 
reagovali občané a novinový tisk, který 
v té době byl hlavním a prakticky jediným 
zdrojem informací. Program byl přenášen 
do licencovaného kina Spolku českých 
žurnalistů Sanssouci. Zde jej z jediného při-
jímače, zapůjčeného firmou Radioslavia, na 
který bylo napojeno osm reproduktorů, sle-
doval Čtrnáctý a shromáždění posluchači. 
Národní politika druhý den ve svém vydání 
novin reagovala na zahájení pravidelného 
vysílání pro veřejnost bez většího vzrušení. 
Tisk vesměs zdůrazňoval spíše technickou 
stránku nového vynálezu, aniž by si přiroze-
ně uvědomoval jeho společenské důsledky 
a souvislosti. Rozhlas byl chápán v době 
svého vzniku především jako zajímavá 
atrakce a technická novinka.
Československo se tak po britské BBC 
(1922) stalo druhou zemí s pravidelným 
vysíláním v Evropě. 1. září 1924 bylo zahá-
jeno vysílání studia v Brně a 2. prosince té-
hož roku pražského studia z nových prostor 
v Poštovní nákupně v dnešní Vinohradské 
ulici. 28. ledna 1925 byla uvedena do pro-
vozu první česká vysílací stanice v Praze 
- Starých Strašnicích. 3. ledna 1926 se 
uskutečnilo zahájení pravidelného vysílání 
Zemědělského rozhlasu - první uvedení 
odborného rozhlasového vysílání v Evropě. 
První dubnový den rozhlas zavedl časový 
signál. 23. října 1926 se poprvé vysílalo 
z Bratislavy. O dva roky později, 1.7.1928, 
zahájilo i studio Košice a přesně za rok, 
1929, i Moravská Ostrava.

převzato se serveru radiotv.cz

Technika

SALON DESIGN Kadeřnictví
Lenka Dendani, Katusická 669, Praha 9 – Kbely

Tel. : 286 855 998
PÁNSKÉ OTEVŘENO

bez objednání – PO, ST, PÁ 12 – 19 hod
Základní střih 70,- Kč

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU
Kolektiv kadeřnic salonu
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Ceny a podmínky plošné inzerce 
Text či obrázek (nejlépe v elektronické podobě .pdf, .jpg, .bmp, .gif) k umístění na:

1 celou stranu A4 1.000,- Kč + 19 % DPH = 1.190,- Kč za zveřejnění v jednom čísle,
½ strany A4 550,- Kč + 19 % DPH = 655,- Kč za zveřejnění v jednom čísle,
¼ strany A4 300,- Kč + 19 % DPH = 357,- Kč za zveřejnění v jednom čísle,
1/8 strany A4 200,- Kč + 19 % DPH = 238,- Kč za zveřejnění v jednom čísle.

V případě požadavku barevného zpracování, činí příplatek 20 % (tj. 1.428,-; 786,-; 428,-; 286,-).
Pokud si inzerent předplatí inzerci na celý rok (tj. 6 čísel) poskytne se mu sleva 10 %, při předplacení na půl roku je sleva 5 %.

Řádková inzerce
Maximální počet řádků 6, plošně do velikosti 1/16 ze strany A4 za 170,- Kč včetně DPH. V případě nekomerční inzerce, je možné 
požádat o slevu až 50 %.

Příjem inzerce
Podatelna, nebo Ivana Šestáková, ved. kanceláře starosty, 1. patro, kancelář č. 105, elektronicky:
ivana.sestakova@kbely.mepnet.cz; nebo: tomas.bursik@kbely.mepnet.cz.
Uvádějte prosím přesně své kontakty, jinak nebude moci být inzerát zveřejněn.
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